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Het tarief van de assurantiebelasting gaat in 2013 fors omhoog: van 9,7% naar 21%. Met de hogere
assurantiebelasting wordt het schrappen van de forenzenbelasting budgettair afgedekt. De
tariefsverhoging gaat in op 1 maart 2013: het verhoogde tarief is van toepassing op de premies
voor verzekeringen die betrekking hebben op de periode na 28 februari 2013.

Particulieren en ondernemers zijn assurantiebelasting verschuldigd over de premie voor schadeverzekeringen
én over de vergoeding voor de met die verzekering samenhangende diensten van een assurantietussenpersoon
of verzekeraar. 
De belasting treft niet alle verzekeringen. Vrijgesteld zijn levensverzekeringen, ongevallen-, invaliditeits- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziekte- en ziektekostenverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen, de
verzekering van zeeschepen en vliegtuigen voor het internationale verkeer, transportverzekeringen,
herverzekeringen en exportkredietverzekeringen.
De verhoging van de assurantiebelasting naar het niveau
van het hoge BTW-tarief ‘vervangt’ de forenzentaks: de
hogere assurantiebelasting levert over 2013 € 940 miljoen
extra op, en over 2014 en volgende jaren circa € 1,4 miljard
per jaar. De hogere assurantiebelasting kost een gemiddeld
gezin in Nederland al snel € 600 tot € 700 per jaar. De
schade voor ondernemers is afhankelijk van het pakket
verzekeringen dat zij hebben afgesloten. 
De tariefsverhoging gaat in per 1 maart 2013.
Staatssecretaris Weekers van Financiën kiest voor deze
afwijkende ingangsdatum om te voorkomen dat
verzekerden de tariefsverhoging voor 2013 ontlopen. In de
media werd gesuggereerd dat verzekerden de verhoging
van de assurantiebelasting voor 2013 konden vermijden
door nog vóór het einde van dit jaar de verzekering op te
zeggen, een nieuwe verzekering af te sluiten én de premie
voor die nieuwe verzekering voor 2013 nog dit jaar (vooruit)
te betalen. Die premie zou dan nog onder het huidige tarief
van 9,7% van de assurantiebelasting vallen. Deze opzet is
onmogelijk gemaakt door de ingangsdatum van de tariefsverhoging te verschuiven en te bepalen dat het
verhoogde tarief van toepassing is op premies die betrekking hebben op een tijdvak na 28 februari 2013.

Commentaar
De tariefsverhoging van de assurantiebelasting komt volkomen onverwachts. Als een konijn uit de hoge hoed
van de informateurs en de politieke kopstukken bij de gesprekken over de kabinetsformatie. Het tarief van de
assurantiebelasting was tot 1 maart 2011 nog 7,5%; de verhoging naar 9,7% per die datum was bedoeld als
tijdelijke maatregel, het tarief zou per 2015 weer omlaag gaan naar 9,5%. Dat pakt wel heel erg anders uit. De
assurantiebelasting gaat opnieuw omhoog, nu met maar liefst 116%. Het schrappen van de forenzentaks krijgt
zo een wel erg hoog prijskaartje. 
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