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Belastingaienst

G-rekeningovereenkomst
volgno 201576

Exemplaàr voor de rekeninghouder

De --ge_elld8R
1

De rekeninghouder
Naam, adres, postcodeen woon- of vestigingsplaats

4

De nnanclele in~e!lIng verklaart van het In punt 2 bed~lde pandrecht te hebben
kennis genomen en In verband daannee ten aanzien van de op de g-rekenlng
binnengekanen bedragen haar recht op compensatie van pand of enig ander recht, dat
afbreuk zou kunnen d~ aan het ~rste pandrecht van het Usv en de ontvanger niet
te zullen gebruiken, Indien en vocx zover deze nu of te eniger ~ van de
rekeninghouder nog enig bedrag te va1!eren hebben of zullen vericrijgen uit hoofde
van de In punt 2 bedoelde va1!eringen.
. Overschrijvingen, anders dan de terugstOfttng bedoeld In punt 7b, ten Ia~e van de
g-rekening zullen slechts geschieden na daa~
ontvangen schriftelijke machtiging van

Gebr. van derVeekens B.V.
Grote Tocht 42
5

1507 CG ZAANDAM
Ingeschreven
InFabrieken
het Handelsregister
bij de' Kamer van
Koophandel
en
te

het Usv en de ontvanger.
b Het Usv en de ontvanger verlenen vamacht aan de rekeninghouder ten laste van de
g-rekenlng bedragen over te maken naar het Usv en de ontvanger alsmede naar
andere g-rekeningen, mitS deze ~atingen naar andere g-rekenlngen betrekking
hebben op aanneming van werk in de zin van artikel 16b, vijfde lid, van de
CoördInatiewet Sociale Verzekering en artikel 35, vijfde lid, van de Invorderlngswet
1990.
De rekeninghouder verleent hierbij aan het Usv en de ontvanger zowel gezamenlijk als
ieder afzonderlijk onherrrepelijke volmacht en het Usv en de ontvanger verlenen
hierbij elkaar volmacht over en weer tM Inning van de saldi van de g-rekening alsmede
tM verrekening van het geinde met al hetgeen zij nu of eniger tijd van hem te
va1!eren hebben of zullen krijgen ter zake van de In punt 2 bed~lde premie en

35022223
ondernummer
6

ZAANDAM
verder te noemen de rekeninghouder.
*hlo
2

Het Lin, in dezevertegenwoordigd
door de Uitvoeringsinstelling
Naam,adres, postcodeen vestigingsplaatsvan de

De ontvanger,

die bevoegd

is met betrekking

tot de

invordering van de door de rekeninghouder
verschuldigde
loonbelasting,
verder te noemen de ontvanger.
De rekeninghouder
staat als inhoudingsplichtige
voor de
loonbelasting

ingeschreven

onder

loonbelastingnummer
--.,'

bela~ing.
. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover het Usv en de ontvanger in geval
van faillissement, aanvraag van surseance van betaling en in het algemeen bij
opschOrting van zijn betalingen uiterlijk binnen 3 dagen aan het Usv en de ontvanger
mededeling te zullen d~n van het saldo van de g-rekenlng.
b De rekeninghouder verplicht zich, wanneer van een g-rekenlng op zijn g-rekenlng
~n bedrag wordt gestat dat g~n betrekking heeft op aanneming van werk in de zin
van artikel 16b, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 35,
tweede IK!, van de Invorderingswet 1990, tegenover het Usv en de ontvanger, dit
bedrag onmiddellijk terug te storten op de g-rekening van de storter, opdat het Usv en
de ontvanger, op dit bedrag hun pandrecht kunnen doen gelden.
c De nnanciele instelling verklaart van de in punt 7b omschreven plicht tot
terug staten te hebben kennisgenomen en in verband daarmee ook ten aanzien van
deze In punt 7b bedoelde bedragen haar recht op compensatie, van pand of enig recht
niet te zullen gebruiken en aan een ingevolge punt 7b gegeven opdracht van de
rekeninghouder tot terugstatlng zonder meer gevolg te geven.
8
In de admini~ratie van de nnanciele instelling dienen bij betalingen ten laste van de
g-rekening de gegevens te worden vastgelegd zoals deze op de betalingsopdrachten
door de rekeninghouder zijn vermeld. Hetzelfde geldt voor gegevens die bij betalingen
op de g-rekenlng op betalingsopdrachten zijn vermeld.
9
De rekeninghouder verzoekt aan de finonciele instelling om het Usv en de ontvanger
op de tussen de laatste drie overeengekomen wijze regelmatig op de hoogte te houden
van alle gegevens die op de g-rekenlng betrekking hebben.
10 1 Deze overeenkomst kan eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, door één der
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partijen worden opgezegd.
2 Indien de overeenkomst wordt opgezegd door de rekeninghouder, stelt deze het Usv
en de ootvanger daarvan schriftelijk op de hOOQte.
3 Indien de bank, het Usv of de ontvanger opzegt, zal deze de g-rekeninghouder
schriftelijk de reden van die opzegging meedelen.
4 Opzegging door het usv of de ontvanger kan plaatsvinden
a indien de rekeninghouder geen of op onjuiste wijze gebruikt maakt van de g-

De bank
Naam, adres,

Pb
ost

verder

us""

postcode

el:' v~g\ngspl~~~

2 ~{Jq;,~I;":;,,,:;,,{?WIJ:,*~_;;}:,~i,,~~;~~;':l

te noemen

de financiële

1~~~~1~1
~\i,!!t~

OVerwegende
~at de rekeninghouder bij de financiële instelling een rekening wenst te openen,
waarvan de saldi zijn bestemd voor betalingen als bedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van
de Coördinatiewet SOCialeVerzekering en artikel 35, vijfde lid, van de Invonleringswet
1990;
~at het, teneinde te bewerkstelligen dat de saldi van die rekening daadwerkelijk 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;
~at het in verband met het vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die rekening
worden verpand aan het Usv en de ontvanger gezamenlijk.

Zijn overeengekomen als volgt:
De rekeninghouder opent hierbij een geblokkeerde rekening (~rekening) bij de
financi61e instelling onder nummer

-'
Q.

~
~
>
c

rekening;
b de rekeninghouder geen werk meer verricht in onderaanneming;
c de rekeninghouder ~een werk~ever meer Is in de zin van artikel 3 van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering, of geen inhoudingsplichtige meer Is in de zin van

~[.

instelling.

De rekeninghouder ver1<laartdat de saldi van de g-~kening hielbij in eerste ondef1'8nd
worden gegeven aan het Lisv en de ontvanger gezamenlijk voor hetgeen zij nu of te
eniger tijd van hem te vorde~n hebben of zullen krijgen ter zake van
verschuldigde premie en voorsch<tpremie bedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van de
Coördinatlewet Sociale Verzekering, ter zake van ~huldigde
belasting, bedoeld in
artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990, en ter zake van Ingevolge de
voIksverzekeringswetten verschuldigde p~mie, een en ander voor zover verband
houdend met door hem aangenomen werken, waarop de g-~kenlng bet~kking heeft,
met dien verstande dat de ~nte die de flnanci~le Instelling over die saldi vergoedt op
de gewone ~kening van de ~kenlnghouder zal worden gecrediteerd.
4
De in punt 2 bedoelde verpanding, zal geacht worden te zijn geerrectueerd telkens op
het moment dat bedragen op de g-rekenlng worden gecrediteerd.

I

de Wet op de loonbelasting 1964;
d met de rekeninghouder reeds een ~-rekeningovereenkom~ Is gesloten, en de
rekeninghouder niet aannemelijk maakt dat meer dan één g-rekenlng voor zijn
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bedrijfsvoerin~ noodzakelijk Is;
e de rekeninghouder failliet is verklaard.
5 Als de vroegste datum van beëindiging van de overeenkom~ geldt de datum waarop
partijen kennis hebben kunnen nemen van de opzegging.
Een exemplaar van dem overeenkomst zal de nnanci6le instelling doen
toekomen aan:
de rekeninghouder;

-

- de

- het

uitvoeringsinstelling

die onder

(het

eerste)

Hoofd van de Centrale Betalingsadministratie,

punt

2 is genoemd;

Postbus 9048,

7300 GKApeldoorn.

Aldus overeengekomen en getekend in viervoud
Plaats

Datum
\
linqtlO~er,

-~.

