
Belastingdienst

De ondergetekenden

Naam

Praktijkopleiding Bouw ZF Personeelsdiensten B.V.

¿ìdres, postcode en woon- of vestigirìgsplaðts

Archimedesweg B

8912 AK LEEUWARDEN

inçeschreven jn het HandelsregisLer bi] dc Kanrer van Koophândel en
Fabriekeñ te

GRONINGEN

ondeT nummer

01158187
veTder te noemen de rekeninghouder;

de ontvanger der rijksbelastingen, verder te noemen de onwanger;

Naam kred¡etinstelling

RABOBANK

adres, postcode en vestigingsplaats

Postbus 769

8901 BN LEEUWARDEN

verder te noemen de kredietinstelling

Overwegende

- dat de rekeninghouder inhoud¡ngsplicht¡ge ¡s ¡n de zin van de Wet op de
loonbelast¡ng 1964 en als zodanig bij de onwanger bekend staat onder nummer

8209.77.792 L0L
dan wel op de rekeninghouder art¡kel 2, eerste lid, onderdelen a, d en f, en tweede
lid, van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid
2004 van toepassing is;

- dat de rekeninghouder, die zijn Hrijf uitsluitend of nagenoeg uitsluitend maakt
van het tegen vergoeding u¡tlenen van personeel, voor de heffìng van
omzetbelasting bij de ontvanger bekend staat onder nummer

8209.77.792 B 0L

- dat de rekeninghouder bij de kredietinstelling een rekening wenst te oænen¡
waaryan de sldi, behoudens de jn punt 5 van deze overeenkomsÈ væuiene
u¡Þonder¡ng, uitsluitend bestemd zijn voor bet¿l¡ngen als bedoeld ¡n de artikelen 34,
derde lid, en 35, v¡jfde lid, van de Invorderlngswet 1990j

- dat het, teneinde te bewerkstell¡gen dat de sald¡ van d¡e rekening daadwerkelijk
zullen dienen tot vorenbedoelde betal¡ngen, noodzakelijk is dat de sld¡ noch door
middel v¿n verreken¡ng, noch dær middel van beslag, noch anderszins, zullen
kunnen worden gebruikt voor andere betal¡ngen dan vorenbedoeld;

- dat het ¡n verband met het vorenstaande noodzakel¡jk is dat de saldi van die
rekening worden verpand aan de ontvanger.

Zijn overeengekomen als volgt:
1, De reken¡nghouder opent hierbij æn geblokkeerde rekening (g-rekening) bij de
kredietinstelling onder nummer

G -reken i ngovereen komst

volgno 544402

Exemplaar voor de rekeninghouder
2. De rekeninghouder verklaart dat de s¿ldi van de g-reken¡ng hierb¡j in eerste
onderpand worden gegeven aan de ontvanger voor hetgeen hij nu of te en¡ger tijd van
hem te vorderen hæft of zal krijgen ter zake van de verschuldigde belasting, Hæld ¡n

de art¡kelen 34, ærste en derde l¡d, 35, eerste en v¡jfde lid, of 35a, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 en prem¡es voor de soc¡ale veuekeringen, æn en ander voorzover
verband houdende met door hem aan derden ter beschikklng gestelde werknemers
waarvoor hü ¡ngevolge de Wet op de loonbelast¡ng 1964 als inhoud¡ngsplicht¡ge en in
verband waarmee h¡j, voorzover toepasselijk, vær de Wet op de omzetbelast¡ng 1968 als
ondernemer wordt aangemerkt en/of waaruoor h¡j als werkgever in de zin van de Wet
financ¡ering sæiale verzekeringen wordt aangemerkt onderscheidenlijk met door hem
aangenomen werk, waarop de g-rekening betrekking hæft, æn en ander met dien
verstande dat de rente die de kredietinstell¡ng over die saldi vergædt op æn andere
rekening van de rekeninghouder zal worden gtrred¡tærd.
3 De ¡n punt 2 bedælde verpanding zal geacht worden te zijn geëffectueerd telkens op
het moment dat bedragen op de g-rekening worden gecred¡teerd.
4. De kredietinstelling verklaart in verband met het vorenstaande afstand te doen van
haar rerht op verrekening, van pand of enig ander rtrht dat afbreuk zou kunnen doen
aan het ten behæve van de ontvanger gevest¡gde pandrecht.
5. Betal¡ngen ten laste van de g-rekening, andere dan d¡e, bedoeld in de beweegreden
van deze overeenkomst, en andere dan terugstort¡ngen als bedoeld ¡n punt 9, zullen
slechts gesch¡eden na daartoe ontvangen schr¡ftel¡jke toestemm¡ng van de onwanger.
6. De rekeninghouder verleent hierbij aan de onwanger volmacht tot inning van de sldi
van de g-rekening alsmede tot verrekening van het aldus geTnde met al hetgeen hij nu of
te eniger t¡jd van hem te vorderen hæft of zal kr¡jgen ter zake van de in punt 2
Hoelde belasting en premies.
7. De ontvanger verleent volmàcht aan de rekenlnghouder ten laste van de g-rekening
bedragen over te maken naar de ontvanger alsmede naar andere g-rekeningen, mits
deze stortingen naar andere g-rekeningen betrekking hebben op het verr¡chten van
werþaamheden door een ter beschikking gestelde werknemer in de zin van art¡kel 34,
vijfde lid, van de Invorder¡ngswet 1990 of op aanneming van werk ¡n de zin van artikel
35, v¡jfde lid, van de Invorderingswet 1990.
L De rekeninghouder verpl¡cht zich hierb¡j tegenover de ontvanger om in geval van
faillissement, aanvraag tot surséance van betaling, aanvraag tot toepassing van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke p€rsonen en in het algemeen bij opschorting van zjjn
betalingen uiterlijk bjnnen dr¡e dagen mededeling te dæn van de saldi van de
g-reken¡ng.

9. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger om in het geval dat
op z¡jn g-rekening vanaf een andere g-rekening een bedrag wordt gestort dat geen
betrekking heeft op aanneming van werk ¡n de zin van de artikelen 35 en 35a van de
Invorderingswet 1990 of op het aan derden ter beschikking stellen van werknemers in de
zin van artikel 34 van
de Invorderingswet 1990, d¡t bedrag onmlddellijk terug te storten op de g-rekening van
de storter, opdat de onwanger op d¡t bedrag jegens de storter z¡jn pandrecht kan doen
gelden. Ind¡en d¡t laatste niet of niet meer mogelijk is omdat de storter inm¡ddels in st¿at
van faill¡ssement is verklaard, aan hem surseance van betaling js verlænd dan wel ten
aanz¡en van hÉm de schulCsener¡ngsregeling nötuurlijlie personen van tæpûjsi[g ¡s,
verpl¡cht de rekeninghouder zich om, in afwijking van de vorige volzin, dit bedrag onder
vermelding van de herkomst over te maken aan de onÈvanger.
10. De rekeninghouder verpl¡cht z¡ch hierbij tegenover de ontvanger om opdrachten tot
Þetal¡ng ten laste van de g-reken¡ng slechts op één aangtfte of één belastingaanslag
betrekking te doen hebben.
11. De kred¡et¡nstell¡ng verklaart ¡n verband met de ¡n punt 9 omschreven pl¡cht tot
terugstorten op de daadwerkelijk terugstortingen punt 4 overeenkomst¡9 te zullen
toepassen,
12. In de ðdm¡n¡stratie van de kredietinstelling worden bij betalingen ten gunste van de
g-rekening de gegevens vastgelegd zoals deze op de desbeLreffende
betalingsopdrachten zün vermeld. Hetzelfde geldt voor de gegevens d¡e bij betalingen
ten laste van de g-reken¡ng op de betal¡ngsopdrachten z¡jn vermeld.
13. De kred¡etinstelling zal de ontvanger op een afzonderl¡jk tussen hen overeen te
komen w¡jze regelmatig op de hoogte houden van a¡le gegevens die op de g-rekenjng
Þetrekking hebben. De reken¡nghouder verklaart z¡ch met deze gegevensuitwissel¡ng
akkoord.

Aldus overeengekomen en getekend

te op

De rekeninqhouder,

De ontvanger, voor deze,

De kredietinstelling,

, ì. . !
Eén exemplaar van dqe overænkomst zal de kred¡et¡nstell¡n9 dæn tækomen aani
- de rekeninghouder;
- het Hæfd van de Centr.le Adm¡n¡stratie, Postbus 9048, 73OO GK Aæld@rn.
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