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Verzoek teruggaaf 
Inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet (Zvw)

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u ons om een teruggaaf van de te veel 
betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 
(bijdrage Zvw) over een voorgaand jaar.

  Let op!
   Bij de teruggaaf van de bijdrage Zvw gaat het alleen om uw 

eigen inkomsten. U mag bijvoorbeeld de inkomsten van uw 
(fiscale) partner niet optellen bij die van uzelf.

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.

1  Loon, pensioen of een andere uitkering

2  Maximumbijdrage-inkomen

3 Inhouding bijdrage Zvw op uw nettoloon

4  Jaar waarover u een teruggaaf aanvraagt

Ontvangt u tegelijkertijd loon, AOW, (pre)pensioen, VUT, een lijfrente-
uitkering of een andere uitkering van meer dan één werkgever of 
uitkeringsinstantie?

Is het totale bedrag van uw inkomsten hoger dan het maximum-
bijdrage-inkomen? Meer informatie over het maximumbijdrage-inkomen 
vindt u op belastingdienst.nl/zvw.

Houdt ten minste 1 van uw werkgevers of uitkeringsinstanties uw 
bijdrage Zvw in op uw nettoloon? U kunt dit zien op uw loonstrook.

Ja. Ga verder met vraag 2.

Ja. Ga verder met vraag 3.

Ja. Ga verder met vraag 4.

Ja. Ga verder met vraag 4b.4a Vraagt u een teruggaaf aan over het afgelopen kalenderjaar?

4b Doet u dit vóór het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar? 

4c Over welk jaar vraagt u een teruggaaf aan?

Let op! Stuur kopieën mee van al uw jaaropgaven van het jaar waarover u 
een teruggaaf van de bijdrage Zvw vraagt. Het gaat om de jaaropgaven van 
uw loon, AOW, (pre)pensioen, VUT, lijfrente-uitkering of andere uitkering.

Nee. Vul vraag 4c in.

Nee. U kunt geen teruggaaf krijgen. U kunt dit formulier 
niet gebruiken.

Nee. U kunt geen teruggaaf krijgen. U kunt dit formulier 
niet gebruiken.

Nee. U kunt geen teruggaaf krijgen. U kunt dit formulier 
niet gebruiken.

Ja. U kunt dit formulier nu nog niet insturen. U kunt pas een teruggaaf 
over het afgelopen kalenderjaar aanvragen vanaf het derde kwartaal 
van het lopende kalenderjaar.
Nee. Vul vraag 4c in.

https://belastingdienst.nl/privacy
https://belastingdienst.nl/zvw
https://belastingdienst.nl/zvw
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6 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.

5 Uw gegevens

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer overdag

Burgerservicenummer (BSN)

Ik verzoek hierbij om een teruggaaf van de te veel betaalde bijdrage Zvw over het jaar dat hierboven is genoemd.
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