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Ingeschreven In het Handelsregister biJ de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te

onder nummer
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verder te noemen de rekeninghouder;

het UItvoerIngsInstituut werlmemersverzeker1ngen, genoemd in

artikel 5 van de Wet struktuur uitvoeringsorganisatie wer1< en

Inkomen, verder te noemen het UitvoeringsJnstltuut;

de ontvanger der rijksbelastingen, verder te noemen de ontvanger;

OVerwegende

- dat de reIc2nInghouder Inhoudingsplichtige Is In de zin van de Wet op de
loonbelasting 1964 en ais zodanig biJ de ontvanger bekend staat onder nummer

,mi80:~n'~~:!:~~~If~p;~:':;~~i!~.••."'•••..•..__ ,,~~t.:AA~" .••,J)§.\;.~~~~~~) •••. , ~~.~~~

en/of werl<gever Is In de zin van de COOrdinatiewet Sociale Verzekering (CSV) en
ais zodanig biJ het UltvoeJ1ngstnstltuut bekend staat onder nummer
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dan wel op de rekeninghouder artikel 2, _ lid, onderdelen a en f, en tweede
lid, van de UltvoeJ1ngsrege1lng Inleners-, keten- en

opd~nspr.tkelljkheld 2004 van IDepassIng IS;

- dat de rekeninghouder, die zijn bedrijf uitsluitend of nagenoeg uitsluitend maakt
van het tegen ~ uitlenen van personeel, 1I0OI' de heffing van
omzetbelasting bij de ontvanger bekend staat onder nummer
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-dat de rekeninghouder biJ de IaedIeIInsteIling een rekening wenst te openen,
waarvan de saldi, behoudens de In punt 5 van deze <M!rel!llla>rnst voorziene
uitzondering, uitsluitend bestemd zijn 1I0OI' betalingen als bedoeld In de artikelen 34,

derde lid, van de Invorder1ngswet 1990 en 16a, vierde lid, van de C!'N;

- dat het, IEneinde te bewerl<steIligen dat de saldi van die rekening daadwerkelijk
zullen dienen tot vorenbedoelde betalingen, noodzakelijk is dat de sald! noch door
middel van ve<rekenlng, noch door middel van beslag, noch anderSzIns, zullen
kunnen worden gebruikt voor andere betalingen dan 110renbedoeld;

" dat het In verband met het YOrenStaande noodzakelijk Is dat de saldi van die
rekeningen worden l/efpiInd aan de ontvanger en het Uitvoeringstnstituut
gezamenliJk.

Zijn overeengekomen als volgt:

1, De reIc2nInghouder opent hierbij een geblokkeerde rekening (g-rekenlng) bij de
kmfietlnstelling onder nummer
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volgno 216983

Exemplaar voor de Belastingdienst
2. De rekeninghouder ver1daart dat de saldi van de g-rekenlng hierbij In eerste
onderpand worden ~ aan de ontvanget' en het UitvoeJ1ngs/nstituut gezamenlijk
1/001'hetgeen zij nu of te eniger tIJd van hem te IIOrderen hebben of zullen Ia1Jgen ter
zake van verschuldigde belasting, bedoeld In artikel 34, eerste lid, van de
Invordertngswet 1990, en aan premie en voorschotpremie als bedoeld In arUkel16a,

_lid, van de CSV, een en ander 1lO0I2O_ Yefband houdende met door hem aan
deroen ter beschikking gestelde werllnemers waarvoor hlj Ingevolge de Wet op de
loonbelasting 1964 als Inhoudingsplichtige en In Yefband waarmee hiJ, \/OOIZIM!I'
toepasse!ijk, 1/001'de Wet op de omzetbelasting 1968 als ondernemer wordt aangemertd:
en/of waarvoor hiJ als weritgeyer In de zin van de CSV wordt aangemellct, een en ander
met dien IlerStande dat de rente die de kredietinstelling over die saldi vergoedt op een
andere rekening van de reb!nlnghouder zal worden gecrediteerd.
3 • De In punt 2 bedoelde verpandIng zal geacht worden te zijn gei!ffectueerd telkens op
het moment dat bedragen op de g-rekenlng worden gecrediteerd,

4, De kredietinstelling lIerIdaart In verband met het vorensIaande afstand te doen van
haar recht op verrekening, van pand of enig ander recht dat afbreuk zou kunnen doen
aan het ten behoeve van de ontvanger en het UltvoeJ1ngs/nstituut gevestigde pandrecht

5. Betalingen ten laste van de g-rekenlng, andere dan die, bedoeld In de beweegreden
van deze <M!rel!llkomst en andere dan terugslDrtfngen als bedoeld In punt 9, zullen
slechts geschieden na daartoe ontvangen schrtftellJke machtiging van de ontvanger ot
het UitvoeringsInstItuut.
6. De rekeninghouder verleent hierbij aan de ontvanger en het Ultvoerings/nstituut
gezamenlijk volmacht tot Inning van de saldi van de g-reI<enIng alsmede tot verrela!ntng

van het aldus geïnde met al hetgeen zij nu of te eniger tijd van hem te vorrlen!n hebben
of zullen Ia1jgen ter zake van de In punt 2 bedoelde belasting en premie.
7. De ontvanger en het Ultvoerings/nstituut verlenen volmacht aan de rekeninghouder

ten laste van de g-rekenlng bedragen O\II!I' te maken naar het UltvoeJ1ngs/nstItuut en de
ontvanget' alsmede naar de andere g-rekenlngen, mits deze stortingen naar andere
g-reI<enIngen betreldäng hebben op het verrtchten van werlczaamheden door een ter

besd1llddng gestelde wericnemer In de zin van de artikelen 16a, vijfde lid, van de CSV en
34, vijfde lid, van de Invorder1ngswet 1990 of op aanneming van werk In de zin van de
artikelen 16b, vijfde lid, van de CSV en 35, vijfde. van de Invordertngswet 1990,
8. De rekenInghouder verplicht zich hierbiJ tegeno_ de ontvanger en het
UltvoeJ1ngs/nstituut om In geval van faillissement, aanvraag tot su~nce van betaling
en In het algemeen bij opschorting van zijn betalingen binnen drie dagen mededeling te
doen van het saldo van de g-rekenlng.

9. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger en het

lJtvoeJ1ngs/nsIItuut om In het geval dat op zijn g-reI<enIng vanaf een andere g-rekenlng
een bedrag wordt gestort dat geen belrekkJng heelt op de aanneming van werk In de zin
van de artikelen 35 en 35a van de Imiorderingswet 1990 en de artikelen 16b en 16ba
van de CSV of op het aan derden ter besd1llddng stellen van wer1<nerners In de zin van
artikel 34 van de InIIOrder1ngswet 1990 en artlkel16a van de CSV, dit bedrag
onmiddellijk lenig te storten op de g-rekenlng van de storter, opdat de ontvanger en het
lJtvoeJ1ngstnstltuut op dit bedl1llJ jegens de storter hun pandrecht kunnen doen gelden,
indien dit laatste niet of niet meer mogelijk Is omdat de storter Inmiddels In staat van
faillisSement is ver1daard, aan hem surseance van betaling Is verleend dan wel ten
aanzien van hem de schuldsanerlngsregellng natuurll]Ke per.;onen van toepassing Is,
llelpl'oCht de reI;enInghouder zich óm, In zoverre In afwlJldng van de YO<1gevolzin, dit
bedrag onder \II!I'ITIeIdlng van de her1cornst over te maken i>èln de ontvanger of het
UltvoeJ1ngsinstituut,
10. De rekeninghouder verplicht zich hiefbiJ tegenoIII!I' de ontvanger en het

UitvoeJ1ngstnstltuut om opdrachten tot betaling ten laste van de g-rekenlng slechts op
één aanglftl! of één belastingaanslag, onderscheidenlijk slechts op één premlenota
betrelddng te doen hebben,
11. De kredietinstelling YI!rldaart In Yefband met de In punt 8 omschreven plicht tot

terugstDrten op de daadwefb!lijke terugstortingen punt 4 overeenkomstig te zullen
toepassen.
12, In de admlnlsbal!e van de kredietinstelling worden bij betalingen ten gunste van de

g-relcening de gegevens vastgelegd zoals deze op de dt::ib.obdf,,"dt:
betalingsopdrachten ziJn 1IeITIIeId. Hetzelfde geldt voor de gegevens die bijbetalingen ten
laste van de g-rekenlng op de belaJlngsopdrachten ziJn vermeld.
13. De kred1et1nstelling zal de ontvanger en het lJItvoeJ1ngs/nstituut op een afzonderlijk
tussen hen overeen te komen wijze regelmat!g op de hoogte houden van alle gegevens
die op de g-rekenlng betreldäng hdJben. De rekeninghouder \'I!fIdaart zich met deze
gegevensuJtwlssellng akkoord.

Aldus overeengekomen en getekend In viervoud

te

De rekeninghouder,


