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BelastingdlensÍ

De ondergetekenden
1 De reheninghouder

Naam, adres, postcode en woon- of vestigingsplaats
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ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te
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onoer nummer
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verder te noemen de rel<eninghouder.

2 De bedrijfuereniging

Naam, adres. postcode en vestigingspiaats
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verdeí te noemen de bedrijfsvereniging,
waarbij de rekeninghouder is aangesloten onder nummer
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3 De ontuanger, die bevoegd is met betrekl<ing tot de invordering

van de door de rel<eninghouder verschuldigde loonbelasting,

verderte noemen de onfuanger.
De rekeninghouder staat als inhoudingsplichtige voor de

loonbelasting ingeschreven onder loonbelastingnummer

4 De banb

Naam, adres, postcode en vestigingsplaats
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verder te noemen de fínanciële instelling.

Ove4aregende

- dat de rekeninghouder bij de finaniiële instelling een rekening wenst te
openen,'waaruan de saldi zijn bestemd voor betalingen als bedoeld in artikel 16b,

viifde lid, van de Coijrdinatiewet Sociale Verzekering en artikel 35, vijÍde lid, van de
Invorderingswet 1990; 'j

- dat het, teneinde te bewerkstelligen dat de saldi van die rekening daadwerkeliik
zullen dienen tot vorenbedoelde betalingen, noodzakelijk is dat de saldi noch door
middel van compensatie, noch door middel van beslag. noch anderszins. zullen
kunnen worden gebruikt voor andere betalingen dan vorenbedoeld;

- dat het in verband met het vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die
rekening worden verpand aan de bedrijÍsvereniging en de ontvanger gezamenlijk.

Zijn overeengekomen als volgt:

De rekeninghouder opent hierbij een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij de
financiêle instelling onder nummer

':)í) "4ii..l-f " r'*ï
De rekeninghouder verklaart dat de saldi van de g-rekening hierbij in
eeÍste onderpand worden gegeven aan de bedrijfsvereniging en de ontvanger
gezamenlijk voor hetgeen zij nu oÍ te eniger tijd van hem te vorderen hebben oÍ
zullen kriigen teÍ zake van verschuldiqde premie en voorschotpremie bedoeld jn

artikel 16b, vijfde Iid, van de Coórdinatiewet Sociale Verzekering, teÍ zake van
verschuldigde belasting, bedoeld in artikel 35, vijÍde Iid, van de lnvorderingswet
1990. en ter zake van ingevolge de volksverzekeringswetten verschuldigde pÍemie,
een en ander voor zover verband houdend met door hem aangenomen werken,
waarop de g-rekening betrekking heeft. met dien verstande datde rente die de
financiële instelling over die saldi vergoedt op de gewone rekening van de
rekeninghouder zal worden gecrediteerd.
De in punt 2 bedoelde verpanding, zal geacht worden te zijn geëÍfectueeíd
telkens op het moment dat bedÍagen op de g-rekening worden gecrediteerd-

G-reken i n govereenkomst
excmpJaar loor de Belastir.rgdiensr t:

4 De financiële instelling verklaart van het in punt2 bedoelde pandrechtte
hebben kennis genomen en in verband daarmee ten aanzien van de op de
g-rekening binnengekomen bedragen haar recht op compensatie van pand oí enig
ander recht, dat afbreuk zou kunnen doen aan het eerste pandrecht van de - -
bedrijÍsvereniging en de ontvanger niet te zullen gebnuiken, indien en voor zover
deze nu oÍte enigertijd van de rekeninghouder nog enig bedÍag te vorderen
hebben ofzullen verkrijgen uit hoofde ván de in punt 2 bedoeide vorderingen.

5 a Overschrijvingen, anders dan de terugstofting bedoeld in punt 7b, ten
laste van de g-rekening zullen slechts geschieden na daartoe ontvangen
schriltelijke machtiging van de bedrijÍsvereniging en de ontvanger.
b De bedrijfsvereniging en de ontvanger verlenen volmacht aan de
rekeninghouderten laste van de g rekening bedragen overle maken naarde
bedrijfsvereniging en de ontvanger alsmede naar andere g-rekeningen, mits deze "
stortingen naar andere g-rekeningen betrekking hebben op aanneming van werk
in de zin van anikel 16b, vijÍde lid, van de Co6rdinatiewet Sociale Verzekering en
artikelgs;vijtde lid,van de Invorderrngswet 1990.

6 De rek'eninghoudetíierleent hierlij aan de bedrijfsvereniging en de
ondranger zowelj'ezamenlijkFË ieder afzonderlijk onherroepelijke volmacht en de

{_edg1iÍSVgreniqifr!- en de opÉanger verlenen hierbij elkaar volmacht over en weer
tót innrng vapy'de saldi vay'd-gB'iekening alsmede tot verrekening van het geïnde
melrl'hetgéen zii nu oÍ enigèr tiid van hem te vorderen hebben of zullen krijgen

-Séi zake van de in punt 2 bedoelde premie en belasting.
7 a De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de bedrijÍsvereniging

en de ontvanger in geval van Íaillissement, aanvraag van surséance van betaling
en in het algemeen bij opschorting van ziin betalingen uiterlijk binnen 3 dagen aan '
de bedrijÍsvereniging en de ontvanger mededeling te zullen doen van het saldo van
de g-rekening.
b De rekeninghoudeÍ verplicht zich, wanneer van een g-fekening op zijn
g-rekening een bedrag wordt gestort dat geen betrel(king heeÍt op aanneming van
werk in de zin van.artikel 16b, t\ryeede lid, van de Codrdinatiewet Sociale
Verzekering en at1jkel 35, tweede lid, van de Invorderingswet 1990, tegenover de

..beririlfsvereniging waarbij de stortende g-rekeninghouder is aangesloten en de
ontvanger, dit bedrag onmiddellijl< terug te stoften op de g-rekening van de storter,

'opdat de bedrijfsvereniging waarbij de storter is aangesloten en de ontvanger, op
. dit bedrag hun pandrecht kunnen doen gelden.

'- )c Definanciële instelling verklaartvan de in puntTb omschreven plichttot
. terugstorten te hebben kennisgenomen en in verband daarmee ook ten aanzien
- ' van deze in puntTb bedoelde bedragen haar recht op compensatie, van pand of

van de rekeninghouder tot terugstofting zonder meer gevolg te geven.
I Jn de administratie van de financiële instelling dienen bij

. betalingen ten laste van de g-rekening de gegevens te worden vastgelegd zoals
deze op de betalingsopdrachten door de rekeninghouder zijn vermeid. Hetzelfde. ,','

geldt voor gegevens die bij betalingen op de g-rekening op de
betalingsopCrachten zrln vermelC-
De rekeninqhoudeÍverzoekt aande tinanciële inslellino om de . j!''::--'-, !:4
bedrijfsvereniging en de ontvangêr op de tuséèn de laatste drie ovea@hgékomèni'e
wijze regelmatig op de hoogte te houden van alle gegevens die op de gjrekening ;.: :
betrekking hebben.
1 Deze overeenkomst kan eenzijdig, zonder rechteflijke tussenkomst, r'.
door één der partijen worden opgezegd.
2 Indien de overeenkomst wordt opgêzegd door de rekenrnghouder, stelt deze de
bedrijÍsveÍeniging en de ontvanger daarvan schriftelijk op de hoogte.
3 Indien de bank, de bedriiÍsvereniging of de ontvanger opzegt, zal deze de
g-rekeninghouder schriÍtelijk de reden van die opzegging meedelen.
4 0pzegging door de bedrijÍsvereniging of de ontvangerkan plaatsvinden :

a indien de rekeninghouder geen of op onjuiste wijze gebruik maakt van de I

g-rekening;
á de rekeninghoudeÍ geen werk meêr verricht in onderaanneming;
r de rekeninghouder geen werkgever meer is in de zin van artikel 3 van de
Coórdinatiewet Sociale Verzekering. of geen inhoudingsplichtige meer is in de zin
van de Wet op de loonbelasting 1964i
/ met de rekeninghouder reeds een g-íekeningovereenkomst is gesloten, en de
rekeninghouder niet aannemelijk maakt dat meer dan één g-rekening voor zijn

bedrijfsvoering noodzakelilk is;

r de rekeninghouder Íailliet is verklaard.
5 Als vroegste datum van beèindiging van de overeenkomst geldt
de datum waarop partijen kennis hebben kunnen nemen van de opzegging.
Een exemplaaÍ van deze overeenkomst zat de Íioanciëte instelling
doen toekomen aan:

- de rekeninghouder
- de Federatie van BedrijÍsyerenigingen, Postbus 8300, 1005 CA Amsterdam;

- het HooÍd van de Centrale Betalingsadministratie, Postbus 9048,

7300 GK Apeldo.orn. "...
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