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Overwegende
'dat de rekeninghouder
is in de zin van de Wet op de
inhoudingsplichtige
lmnbelasting 1964en als zodanigbij de ontvanqer bekerrdstaat ondeÍ nurnmer

dan wel op de rekeninghouderartikel 2, €rste lid, onderdelena, d en f, en tlveede
inleners, keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid
lid, van de Uiwmringsregeling
2004van t€passing is;
dat de rekeninghouder,die zijn bedrijf uatsluitendof nagenoeguitsluitendmaakt
van het tegen vergoedinguitlenenvan personeel,vmr de hefflng van
bij de ontvanqerbekendstaatonder nummer
omzetbelasting

B 01
8058.33.730
'dat de Íekeninghouder
ren rekeningwenstte openen,
bij de kredietinstelling
waaryande saldi, behoudensde in punt 5 van deze overenkomst vmrziêne
uitzondering,uitsluitendbestemd zijn voor betalingenals beddd in de artikelen34
1990;
derdelid, en 35, vijfdelid, van de lnvorderingswet
- dat het, teneindete bewerkstelligendat de saldi van die rekeninqdaadwerkelijk
zullendienen tot vorenbedreldebetalingen,noodzakelijkis dat de saldi noch dmr
middelvan verrekening,ntrh door middel van beslag,ntrh anderszins,zullen
kunnen worden gebruikt v@r andere betalingendan vorenbedoeld;

2. De rekeninghouderverklaaÍt dat de saldi van de g'rekening hierbil in eerste
onderpandworden gegevenaan de ontvanger vmr hetgen hij nu of te eniger tlld van
hem te vorderen heft of zal krijgen ter zake van de verschuldigdebelasting,bed€ld In
de atikelen 34. erste en derde lid, 35, Érste en vijfde lid, of 35a, erste lid, van de
lnvorderingswet1990en premiesvmr de striale verzekeringen,een en ander vmrzover
verband houdendemet dmr hem aan derden ter beschikkinggesteldewerknemers
en in
waarvoorhij inqevolgede Wet op de lmnbelasting 1gfi als inhoudingsplichtjge
verband waarmeehii, v@rzover tmpasselijk, v@r de Wet op de omzetbelasting1968als
ondernemerwordt aangemerkten/of waarvoor hil als werkgeverin de zin van de Wet
financieringstriale verzekeringenwordt aangemerktonderscheidenliikmet d@r hem
aangenomenwerk, waarop de g-rekeningbetrekkingheft, en en ander met dlen
verstandedat de rente die de kredietinstellinqover die saldi vergedt op en andere
7alwordengecrediteerd.
rekeningvan de rekenrnghouder
3. De in punt 2 bedelde verpandingzal geacht worden te zijn g€fftrtutrrd telkens op
het moment dat bedragenop de g-rekeningworden gecrediterd.
4. De kredietinstellingverklaart in verband met het vorenstaandeafstand te dmn van
haar rtrht op verrekening,van pand of enig ander recht dat afbreuk zou kunnen dGn
aan het ten beheve van de ontvanger gevestigdepandrtrht.
5. Betalingenten laste van de g-rekening,andere dan die, bed@ld in de beweegreden
van deze oveíenkomst, en andere dan terugstortingenals bed€ld in punt 9, zullen
slechtsgeschiedenna daartoe onwangen schrifteliiketrestemming van de ontvanger'
6. De rekeninghouderverltrnt hierbij aan de ontvanger volmacht tot inning van de saldi
van de g-rekeningalsmedetot verrekeningvan het aldus geind€ met al hetgeenhil nu oÍ
te eniger tijd van h€m te vorderen heeft of zal kriigen ter zake van de in punt 2
bedo€ldebelastingen premies.
ten lastevan de g rekenlng
7. De onwangerverleentvolmachtaan de rekeninghouder
mlts
Hragen over te makennaar de ontvangeíalsmedenaarandereg-rekenlngen,
deze stoÍtingen naar andere g-rekeningenbetÍekking hebbenop het verrichtenvan
gesteldewerknemerin de zrnvan artikel34,
dmr een ter beschikking
werkzaamheden
1990of op aannemingvan werk in de zin van artikel
vijfdelid, van de Invorderingswet
35, vijfde lid, van de Invorderingswet1990.
veÍplichtzichhierbijtegenoverde onwangeÍom in gevalvan
8, De rekeninghouder
van betaling,aanvraagtot tmpasslngvan de
aanvraagtot Surséance
faillissement,
natuurliikepersonenen in het algemen bil opschortingvan ziln
schuldsaneringsregeling
betalingenuiterlijk binnen drie dagen mededelinqte den van de saldivan de
g-rekening.
Ó. De rekeninghouderverplicht zich hierbij teqenoverde onwanqer om in het geval dat
op zijn g-rekeningvanaf €n andere 9-rekeningen bedraq wordt gestort dat qÈn
betrekkingheeftop aannemingvan werk in de zin van de artikelen35 en 35a van de
Invorderingswet1990 of op het aan derden ter beschikkingstellenvan werknemersIn de
zin van artikel 34 van
de lnvorderingswet1990, dit bedrag onmiddellijkterug te storten op de g-reken'ngvan
de storter, opdat de ontvanger op dit bedragjegens de storter ziln pandrechtkan d€n
gelden. Indien dit laatste niet of niet mer mogelijk is omdat de storter inmiddelsin staat
Yanbetalinqis verlend dan wel ten
is veÍklaard,aan hem surseance
van faillissement
iaiuur!ij!e pei:9nenvan'r'reFas:'rli''
iianlicíi var !r€mdt 5ciritld5aneiilg:rcgelinE
verplicht de rekeninghouderzich om, in afwijking van de vorige volzin, dit bedrag onder
vermeldingvan de herkomstover te makenaan de onwanger.
10. De rekeninghouderverplicht zich hierbij tegenoverde ontvanger om opdrachtentot
betalingten laste van de g-rekeningslechtsop één aangifte of één belastingaanslag
betrekkingte dcn hebben.
verklaaÍtin verbandmet de in punt 9 omschreveoplichttot
11. De kredietinstelling
teruqstortenop de daadwerkeliikterugstortingenpunt 4 overtrr)komst'g te zullen
t€pa5sen.
woídenbij betallngenten gunstevan de
van de kÍedietinstelling
12. In de administratie
q-rekeningde gegevensvastgelegdzoalsdeze op de desbetreffende
zijn vermeld. Hetzelfdegeldt voor de gegevensdie brl betalingen
betalingsopdrachten
ten laste van de g-rekeningop de betalingsopdrachtenziin vermeld.
13. De kredietinstellingzal de onwanqer op en afzondeÍliiktussen hen overeente
komen wijze regelmatigop de hoogte houden van alle gegevensdie op de I rekenrng
betrekkinghebben. De rekeninghouderveÍklaart zich met deze geqevensuitlvisselrng
akkmrd.
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dat het in veÍband met het vorenstaandenoodzakelijkis dat de saldi van die
rekeningwordenverpandaan de ontvanger'
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De onwanger,

zijn overeengekomen als volgt:
1. De rekeninghoudeÍ opent hierbil een geblokkeeÍde rekening (g-rekeninq) bii de
Iredrehnstelling onder numnler,
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