Verzekeringen

Aanvraag
ontheffing verzekeringsplicht AWBZ

Met dit formulier vraagt u ontheffing verzekeringsplicht aan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). U bent dan niet meer verzekerd voor de AWBZ.
1 Mijn gegevens
achternaam (uw geboortenaam)
voornamen (eerste voluit)
geboortedatum

man		

vrouw

nationaliteit
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer overdag
e-mailadres (niet verplicht)
burgerservicenummer

2 Mijn postadres

Vul dit alleen in wanneer u post van de SVB niet op uw woonadres wilt ontvangen.

straat en huisnummer
postcode en plaats

3 Uw situatie
Wat is uw situatie

mijn partner/inwonend gezinslid is werkzaam bij een internationale organisatie
datum in dienst
							

	mijn partner/inwonend gezinslid ontvangt een pensioen van een
internationale organisatie

							
datum pensioen
anders, namelijk

3228NT/0211

Ontvangt u een
AOW‑pensioen van de SVB

ja
nee

volgende
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4 Gegevens van de persoon die in dienst was/is bij de internationale organisatie
achternaam (uw geboortenaam)
voornamen (eerste voluit)
geboortedatum

man		

nationaliteit
burgerservicenummer

5 Internationale organisatie
naam internationale organisatie

6 Uw ziektekostenverzekering
Bent u verzekerd tegen
zorgkosten onder de
collectieve regeling van de
internationale organisatie

nee Ga naar 7.
ja

Heeft de regeling een
vergoeding voor zorg in
ziekenhuizen en instellingen
voor langdurige verpleging en
verzorging

nee
ja

7 Werk en uitkering
Werkt u			

nee
ja
in loondienst
als zelfstandige
anders, namelijk


in welk land:

vrouw
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8 Ondertekening

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.

datum

handtekening
Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar de
Sociale Verzekeringsbank, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen.

3 van 4

Informatie over ontheffing voor de AWBZ

Als u in Nederland woont, bent u verplicht verzekerd voor de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De AWBZ vergoedt zorgkosten bij opname en verpleging in ziekenhuizen en
instellingen voor langdurige zorg en verpleging.

Wat is ontheffing?

Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u om ontheffing voor de AWBZ
vragen. Dit betekent dat u niet meer verzekerd bent voor de AWBZ.

Wanneer kunt u
ontheffing aanvragen?

U kunt om ontheffing voor de AWBZ vragen, als u al voor zorgkosten verzekerd
bent onder de regeling van een internationale organisatie. Dit is vaak het geval
wanneer uw partner of inwonend gezinslid bij de organisatie werkt of
gepensioneerde is van de organisatie.

Wie kan ontheffing voor U kunt ontheffing krijgen als:
de AWBZ krijgen?
-- u een AOW-pensioen ontvangt; en
-- u niet werkt; en
-- u onder de regeling van een internationale organisatie verzekerd bent tegen
zorgkosten bij opname en verpleging in ziekenhuizen en instellingen voor
langdurige zorg en verpleging.

Wat zijn de gevolgen
van ontheffing?

-- u hoeft geen premie meer te betalen voor de volksverzekeringen AWBZ en
Zorgverzekeringswet (Zvw);
-- u heeft geen recht meer op vergoedingen vanuit de AWBZ;
-- u bent niet (meer) verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Kijk dan op onze website, www.svb.nl. Of u kunt ons op
werkdagen bellen op (020) 656 53 52. Wij zijn bereikbaar van 08:00 tot 17:00.
Dit informatieblad informeert u op hoofdlijnen over de ontheffing
volksverzekeringen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

