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Onderwerp g-rekening

Geachte heer Van Leuven,

De overeenkomst en de brief van de Belastingdienst zijn voor uw administratie. De
overeenkomst bestemd voor de Belastingdienst heb ik reeds voor u opgestuurd naar
de Belastingdienst in Apeldoorn.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. I

Met vriendelijke groet,\&~;~en-s", vanGent
Rina Neels-Kaijser
medewerkster commerciële binnendienst

Coöperatieve üoboban« Terneuzen-Sas van Gent U.A" gevestigd te Terneuzen

tnqescbreven bij de K.v.K. te Terneuzen onder nr. 21 000609lBTW-ldentificarienurnrner 00 1516078BO 1
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Belastingdienst

Deoncle~l.nclen
Naam

NOtNall Engineering Sérvices B.V.

ildr~, poGtçOde en woon- of v~glngsplaat!;

Postbu5111

4530 AC TERNEUZEN
Ingeschn!ll@l1 In het Handelsregister bij de Kamer ven Koophandel en
Fabrieken te

TERNEUZEN
onder nummer

20138057
verder te noemen de rekeninghouder;

de ontvanger der rijksbelastingen, verder te noemen de ontvanger;

Naam kredietinstelling

RABOBANK
adres,.postaJde en ve5tiging:;plaat:;

Herengracht 1

4531 GM TERNEUZEN
verder te noemen de kredietinstelling

Overwegende

- dat de rekeninghouder inhoudingsplichtige is in de zin van de Wet op de
loonbelasting 1964 en als zodanig bij de ontvanger bekend staat onder nummer

8194.10.925 lOl
dan wel op de rekeninghouder artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en f, en tweede
lid, van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansptakelijkheid
2004 van toepaSSIng IS;

- dat de rekeninghouder, die zijn bedrijf uitsluitend of nagenoeg uitsluitend maakt
van het tegen vergoeding uitlenen van personeel, voor de heffing van
omzetbelasting b~ de ontvanger bekend steet onder nummer

8194.10.925 BOl

- dat de rekeninghoUder bij de kredietinstelling een rekening wenst te ooenen,
waarvan de saldi, behoudens de in punt 5 van deze overeenkomst voorziene
UItZOnder1ng,Ultsluiteild bestemd zijn voor betalingen als bedoekI in de artikêlên 34,
oeroe lid, en 3~, vijfde lid, van de InvordetingS\Met :1000;

- dat 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 verrekening, noch CfOOrml(fde! van beslag, noch anderszins, zullen
kunnen worden gebruikt voor andere betalingen dan vorenbe!loeld;

- dat het In verbalKI met het vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die
rekening worden verpalKl aan de ontvanger.

Zijn overeengekomen als VOlgt:

1. De rekeninghOuder opent hierbij een geblokkeerde rekening (g-rekening) Ilö de
kredietinstelling onder nummer .

---~r~--~--~
G-rekeningovereenkomst

volene 527355

Exemplaar voor de rekeninghouder
2. De rekenlngnouaer ver1aiIiIrt !lat ae Silkll Vèlnoe g-rekenlng hiCltlfJ In eerste
onderpalKl worden gegeven aan de Ibntvanger voor hetgeen hij nu of te eniger tijd van
hem te vortleren heelt of zal krijgen ter zake van de ver.;chuldigde belasting, bedoeld in
de artikelen 34, eerste en dertle lid, [35, eerste en Vijfde lid, of 35a, eerste lid, van de~~~:n:~~t!=~:"~=:ver
waarvoor hij inoevolge de Wet 00 de loonbelasting 1964 als inhOudingspJlCtltIge en In
verband waannee hij, voorzover toePasselijk, voor de W,* op dê om2êtbQl:u:ting 1!l6l1 als
ondernemer wordt aangemer1<t enfdf waarvoor hij als werkgever in de zin van de Wet
nl1ilndering sociale verzekeringen wbrot aangemerkt onderschekIen;;jk met door hem
3al'lQMOmen werk, waarop oe g-rl!kelllng DeUeklUngneen, een en ander met dien
verstonde dat de rente die de kredlétinstelling over die saldi verooedt 00 een andere
rekening van oe rekeninghouder zaljworden gecrediteerd.
3. De In punt 2 tJedoetde vevalKling ZIlI geadJt worden te zijn geëffectueerd telkens op
net moment dat bedragen op de gi=kening worden geaediteerd.
4. De kredietinstelling verklaart in vo/OOIKI met het IIOrEnstaan<le afslalKlte doen van
haar recht op verrekening, van pand of enig ander recht dat afbreuk zou kunnen doen
aan het ten behoeve van de ontvanber oevestfgde pandrecf1t.
5. Betalingen ten laste van de g-rekening, andere dan die, bedoeid In de ~reden
van deze overeenkomst, en andere dan terug_ngen als be!loeId in punt 9, zullen
slechts geschieden na daartoe ontvi\ngen schriftelijke toestemming van de ontvanger.
6, De rekeninghouder verleent hierbij aan de ontvanger volmacht tot inning van de saldi
van de g-rekenlng alsmede tot vem!kening van het aldus geïnde met al hetgeen hij nu of
te eniger tijd van hem te vonleren Heett of zal krijgen ter zake van de in punt 2
bedoelde belasting en premies. I
7. De ontvanger verleent volmacht aan de rekeninghouder ten laste van de g-rekening
bedragen over te maken naar de ontvanger alsmede naar andere g-rekeningen, mits
deze stortingen naar andere g-reicer1ingen betrekking hebben op het verrichten van
werkZaamheden door een ter beschikking gestelde wericnemer in de zin van artikel 34,
VIJlde lid, van de Invord!!r1ng~ 1390 of op oonneming van werk in de zin van artikel
35, Vijfde lid, van de Invordering_ 1990. .
8. De rekeninghouder verpliCht 2IdI ~1eI'tlIJtegenOVer de ontvanger om In geval van
faillissement, aanvraag tot surséance van betaling, aanvraag tot toepassing van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en In net algemeen bij opschorting van zijn
betalingen uiterlijk binnen drie dagen mededeling te doen van de saldi van de
g-rel<.ening. I
9. De rekeninghouder verplicht zich hierbii tegenover de ontvanger om In het geval dat
op zijn g-rekening vanaf een arxlen! g-rekening een bedrag wordt gestort dat geen
betrekking heeft op aanneming van weri< in de zin van de artikelen 35 en 358 van de
Invorderingswet 1990 of op het aa~derden ter beschikking stellen van wer!<nemers in de
zin van artikel 34 van
de Invordenngswet 1990, dit bed onmiddellijk terug te storten op de g-rekening van
de storter, opdat de ontvaf1Qer OP dit bedrag jegens de storter ziJn pandrecht kan doen
gelden. In<Iien dit laatste niet of niei meer mogelijk is omdat de storter inmiddels in staat
van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verfeend dan wel ten
aanzien van hem de schuldsanering$regeling natuurlijke personen van toepassing iS,
verplicht de rekeninghouder zich om, in afwijklng van de vorige volzin, dit bedrag onder
venneIcIing van de herkomst over te maken aan de ontvanger.
10. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger om opdrachten tot
betaling ten laste van de g-rekening slechts OP één aangifte of één belastingaanslag
betrekking te doen hebben. I
11. De kredietinstelling veridaart in verband met de in punt 9 omschreven plicht tot
terugstorten op de daadwerkelijk te/-ugstortlngen punt" overeenkomstig te zullen
toepassen.
12. In de administratie van de kredietinstelling worden bij betalingen ten gunste van de
g-rekening de gegevens vastgelegd iz?aISdeze op de <lesIEb efI'" ode
betalingSOpdrachten Zijn vermeld. Hrze'rde gE!ldt voor de gegevens die bil betalingen
ten laste van de g-rekenlng op de betalingsopdrachten zijn vermekt
13. De kredietinstelling zal de ontva~ op een afzonderlijk tussen hen overeen te
komen wijze regelmatig op de hoogte houden van alle gegevens die op de g-rekening
betrekking hebben. De rekenlnghOuber verklaart zICh met deze gegevensuitwisseling
akkoord.

Aldus overeengekolll@n en getekend

te op

~Pf!?J2f'{j2__Or 7 11- 1~?CVJ)
Oe rekeninghouder,

Eén exemplaar van nl lil! Dl!llII!rIMII!IlIng doI!n lIII!Io:mo!naan,
- de rekening'-dcr;
- MI: _ van dil CêfttrllIê Admln-. POstbus _,7300 OKApekloom,



cenLale administratie
Bet,lingsverwerking
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Door lesnummer

(055) 5281000

(055) 52B 35 40

(055) 528 2465

7300 GK ApeldoornPostbus 9048

Nouvall Engineering Services B.V.

Postbus 111

4530 AC TERNEUZEN

oatul
23 jU( 2008
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Ken~erk
527355

Betreft
Bevestiging g-rekeningovereenkomst

Geachte heer/mevrouw,

Op 23 juli 2008 heeft u een g-rekeningovereenkomst gesloten. Het rekenlnqnummer is 99.13.17.637. Via
uw bank heb ik een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen. I
De g-rekening kunt u gebruiken voor het betalen van aangiften en aanslagen loonheffing voor
loonbelastingnummer 8194.10.925 L 01 en aangiften en aanslagen omzetbelasting voor
omzetbelastingnummer 8194.10.925 B 01. De betalingen moeten betrekking hebben op werk waarvoor u
personeel heeft uitgeleend. De inlener stort de bedragen die u moet betalen op uw g-rekening. U kunt
voor deze betalingen geen gebruik maken van acceptgiro's.

Betalingen maakt u over naar Postbankrekeningnummer 444040 van de Belastingdienst/Centrale
administratie (B/CA) in Apeldoorn. Vermeld daarbij het betalingskenmerk. I
Als u in een bepaalde periode personeel uitleent en de inlener heeft geen bedrrag op de g-rekening
gestort, dan verzoek ik u gebruik te maken van de acceptgiro's die u ontvangt bij uw aangifte of aanslag.
Wilt u op een andere manier betalen, maak dan de betalingen over naar Posttlankrekeningnummer
2445588. Vermeld daarbij het betalingskenmerk. I

Als uw loonbelastingnummer 8194.10.925 L 01 en/of omzetbelasingnummer 81194.10.925 B 01 wijzigt,
dan moet u een nieuwe g-rekening aanvragen. De rekening voor het oude loon- en
omzetbelasiingnummer moet u dan opzeggen.

I
Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u mij bellen via telefoonnummer (055) 528 24 65.

I

Hoogachtend,
Belastingdienst/Centrale administratie,
Namens de sectormanager,

Mw. E.Jacobsz

In uw antwoord datum en kenmerk van deze txtet vermetaen
~eo:oekadres
Stationsplein50

APeldoorn



CLtrale administratie
B~talingsverwerking
A~eldoorn

> Postbus 9048 7300 GK Apeldo,orn
Telefoon (055) 5281000

(055) 528 35 40

(055) 528 24 65Nouvall Engineering ServIces B.V.

Tel1efax

Doorkiesnummer

I

I
Datum

4 ir1i 2008

Uw kenmerk

Postbus 111

4530 AC TERNEUZEN

Betreft
Akkoord toekenning g-rekening

Kenmerk

527355

Geachte heer/mevrouw,

De Belastingdienst/ Zuidwest/kantoor Terneuzen gaat akkoord met toekenning van een g-rekening aan
u. Ik verzoek u bijgevoegde g-rekeningovereenkomst te ondertekenen. U dien1tzich uiterlijk binnen
1 maand na ondertekening tot uw bankkantoor te wenden voor het openen van een g-rekening.
Indien de bank ook akkoord gaat met toekenning zorgt de bank voor verdere invulling en ondertekening
en kent een g-rekening toe. I
De bank dient na invulling en ondertekening het voor de Belastingdienst bestemde exemplaar te sturen
naar Belastingdienst/ Centrale administratie, team Wka, postbus 9048,7300 GK APELDOORN.

Indien de termijn van 1 maand is verstreken, kunt u de ondertekende g-rekeni1ngOVereenkomst niet meer
gebruiken. U moet dan opnieuw een aanvraag formulier indienen.

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u mij bellen via telefoonnummer t55) 528 24 65.

Hoogachtend,

Belastingdienst/Centrale administratie,

Namens de sectormanager, lOS!. o4.GB~ (~oP)

Mw. E.Jacobsz

Bezoekadres
In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermeIen Stationsplein 50

Apeldoorn


