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Verzoek geen voorschot 
of terugbetalen voorschot 
Inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet (Zvw)

 Waarom dit formulier?

1  Voorschot stopzetten

 2 Voorschot terugbetalen

3 Uw gegevens

Met dit formulier kunt u doorgeven dat u vanaf volgend jaar geen 
voorschot op de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) wilt ontvangen. Hebt u dit jaar 
al een voorschot ontvangen, maar wilt u dit niet? Dan kunt u met dit 
formulier doorgeven dat u dit voorschot wilt terugbetalen.

Wilt u volgend jaar geen voorschot ontvangen?
Zorg dan dat dit formulier vóór 1 juni van het volgende jaar bij 
ons binnen is.

Wilt u een voorschot terugbetalen?
Zorg dan dat dit formulier vóór 1 december van dit jaar bij ons 
binnen is. Na die datum kunt u het voorschot niet meer terugbetalen.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Meer informatie
Kijk op belastingdienst.nl/zvw. Of bel de BelastingTelefoon: 
0800 - 0543 (vanuit het buitenland: + 31 55 538 53 85). Beide telefoon-
nummers zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 
8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Wilt u volgend jaar geen 
voorschot? Kruis dan het hokje 
hiernaast aan.

Ik verzoek hierbij om mij vanaf volgend jaar geen voorschot bijdrage Zvw uit te betalen. 
Wilt u ook uw voorschot van dit jaar terugbetalen? Vul dan vraag 2 in.

Ik wil het voorschot bijdrage Zvw over dit jaar terugbetalen.  
U ontvangt van ons nog bericht hoe u het voorschot kunt terugbetalen.

Hebt u dit jaar een voorschot 
ontvangen, maar wilt u dit niet? 
Kruis dan het hokje hiernaast aan.

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer overdag

Burgerservicenummer

http://belastingdienst.nl/privacy
http://belastingdienst.nl/zvw
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4 Ondertekening

 Formulier invullen en opsturen

Plaats

Controleer of u het formulier volledig hebt ingevuld. 
Stuur het in een voldoende gefrankeerde envelop naar: 
Belastingdienst/Kantoor Utrecht 
Afdeling TBZ 
Postbus 18500 
3501 CM Utrecht

Datum

Handtekening  
Schrijf binnen het vak.
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