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He t UitvoeringsinsÍituut w erknemersverzekeringen verder te
noemen het UiWoeringsinstituut waarbij de rekeninghouder is

aangesloten onder nummer

001,0,2277088,0000

De ontuanger, die bevoegd is met betrekking tot de

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

loonbelasting ingeschreven onder loonbelastingnummer

8097.26.087 L 01

De bank

Naam, adres, postcode en vestigingsplaats

RABOBANK

Postbus 306

7570AH OLDENZAAL

verder te noemen de financiële instelling'

Overwegende

-dat de rekeninghouder bij de financiële instelling en rekening weost te openen,

waaryan de sldi zijn bestemd voor betalingen als bedoeld in aaikel 16b. vijfde lid' van

de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 35, viifde lid, van de Invorderingswet
1990;
-dat het, teneinde te bewetkstelligen dat de saldi van die rekening daadwerkelijk zulleo

dienef, td vorenbedGlde betalingen, nsdzakelijk is dat de saldi nffh dsr middel En
compenstie, noch dmr middel van beslag, ntrh anderszins, zullen kunnen worden

gebÍuikt voor andere betalingen dan vorenbedreld;
dat het in veÍband met het vorenstaande noodzakelijk is dat de sldj van die rekening

worden verpand aan het LJitvo€ringsinstituut en de mtvanger gsamenlijk,

Zijn overeengekomen als volgt:

De rekeninghoudeí opent hierbij een geblokkeeÍde Íekening (g-Íekening) bij de

Íinancièle i nstelling onder nummer

*!ï
, l -,.'l.'-,-..

De rekeninghouder verklaart dat de sldi van de g-rekening hierbij in eerste onderpand

worden gegeven aan het Uitvoeringsinstituut en de ontvanger gezamenlijk vmr
betgeen zij nu of te eniger tijd van hem te vorderen hebben of zullen kijgen ter zake

EN
verschuldigde premie en voo§hotpremie bedeld ir adikel 16b, vijfde tid, van de

Córdinatiewet Sociale veuekering, ter zake van Yershuld:gde belasting, bedoeld in

artikel 35, vijfde lid. van de Invorderingswet 1990, en ter zake van ingevolge de

volksveuekeringswetten verschuldigde premie, een en ander voor zoveÍ verband

houdend met door hem aangenomen werken, waaíop de g-Íekening betrekking heeft,

met dien verstande dat de rente die de finarciéle inst€lling over die saldi YeÍgedt op

de gewone Íekening van de rekeninghoudeÍ Ël worden gecrediteerd.

De in punt 2 bedËlde verpanding, zal geacht worden te zijn geëffectueerd telkens op

het momeot dat bedragen op de g-rekening worden gsrediteeíd.
De financiële instelling verklaart van het in punt 2 bedelde pandrecht te hebben

kennls genomen en in verband daarmee ten aanzien van de op de g-rekening

binnengekomen bedragen haar recht op compensatie van pand of enig ander recht, dat

afbreuk zou kunnen doen aan het eerste pandrecht van het Uitvoeringsinstituut en de

ontEngs niet te zullen gebruiken, indien en voor zover deze nu of te eniger tijd van

de rekainghouder nog enig bedràg te vorderen hebben of zullen verkijgen uit hoofde

van de in punt 2 bed@lde vorderingen.
a Overschrijvingen, anders dan de terugstorting bedoeld in punt 7b, ten laste van de

g-rekening zullen slechts geshieden na daart@ ontvangen shriftelijke machtiging van
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het uitvmringsinstituut en de ontvanger.
b Het Uitvoe;ngsinstituut en de onwanger verlenen volmacht aan de rekeninghouder

ten laste van de g-rekeling bedraqen over te maken naar het Uiweringsinstituut en

de ontvanger alsàede naar andere g-rekeningen, mits deze stortingen naar andere g-

rekeningeÀ betrekking hebben op aanneming van werk in de zin van artikel 16b, vufde

tid, van-de Coördinatiewet Striale Vezekering en artikel 35, vijfde lid, van de

Invorderingswet 1990.
De rekenin!houder verleent hierbij aan het Uitveringsinstituut en de ontvanger zowel

gezame'l,kalsiederalzonderlijkonherroepelijkevolmachtenhetUitvoeringsinstituut
Én de onóanger verlens hierbii elkaar volmacht oveÍ en wer tot inning van de sldi
van de g*ekJnlng alsmede tot verrekening van het geÏnde met.al hètgeen zij nu of

enig". tijd van hm te vordercn hebben of zullen kijgen ter zake van de :n punt 2

bedelde Premie en belasting.
a De reketinghouder verplicÉt zich hierbu tegenoYer het UitYoeringsinstituut en de

ontmnger inleval van faillissement, aanYraag van surseance van betaling en in het

algemeÉn bij ópshorting van ziin betalingen uiterlijk binnen 3 dagen aàn het

uíveringsinstituut en di mtvanger mededellng te zullen doen van het saldo van de

g-rekening,
É De rekéninghouder verplicht zich, wanneer van een g-rekening op zijn g-rekening

een bedrag wórdt gestort dat geen betrekking heft op aanneming van werk in de zin

van artikeal6b, twiede lid, van de coördinatiewet striale vezekering en artikel 35,

tweede lid, van de Invorderingswet 1990, tegenover het uitvoeringsinstituut en de

ontvanger, dit bedrag onmiddellijk terug te storten op de g-rekening van de storter,

opdat Àet Uitvoeringainstituut en de ontvanger, op dit bedrag hun pandÍecht kunnen

dGn gelden.
c De inanciële instelling verklaart van de il punt 7b omschreYen plicht tot

terugstorten te hèbben kennisgenomen en in verbald daaÍmee ook ten aanzien van

dezJin punt zb bedelde bedEgen haar rffht op compensatie, van pand of enig rtrht
niet te zullen gebruiken en aal een ingevolge punt 7b gegeven opdracht van de

rekeninghouder tot terugstorting zonder meer gevolg te gewn.
In de aàmínistÍatie van de flnanciële instelling dienen bij betalingen ten laste wn de

g-rekening de gegewns te worden vastgelegd zGls deze op de betalinggpdEchten

àmr de rèfeningtrouder zijn vermeld. Hetzelfde geldt voor gegevens die bij betalingen

op de g-rekening op betalingsopdrachten zijn vermeld.

oe rekéninghouàer veuoekt aan de financiële instelling om het uitvoeringsinstituut en

de ontvang;r op de tussen de laatste drie oYereengekomen wijze regelmatig op de

hoogte te-houdèn van alle gegevens die op de g-rekèning betÍekking hebben'

1 DÉze overeenkomst kal;eÀziidi9, zonder rtrhterlijke tussnkomst, door één der

partijen worden opgezegd,
I Inaien de oue.eenkomst wordt opgezegd door de rekeninghouder, stelt deze het

Uitveringsinstituut en de ffitvanger daarvan schriftelijk op de hoogte'

3 lndien 
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bank, het uitvcringsinstituut of de ontvanger opzegt, zal deze de g-

.ekenif,ghouder shrifteluk de reden van die opzègging meedelen'

4 Opzeóging dmr het Uiw@ringsinstituut of de ontvanger kan plaatsvinden:

a indieÀ de iekeninghoudet geen of op oliuiste wijze gebruiK maakt van de g-

Ékening;
, de reieninghouder geen werk meer verricht in onderaanneming;

c de rekeninlhouder gen werkgever meer is in de zin Yan artikel 3 van de

Coördinatiewet Sdiale VezekeÉng, of geen inhoudingsplichtige meer is in de zin van

de Wet op de l@nbelastinq 1964;
d met de rekeninghouder Íeeds èen g-rekeningoYereenkomst is gesloten, en de

rekeninghouder niet aannemeluk maaK dat mer dan één g-Íekening voor zirn

bedrufsvoering noodzakelijk is;
e de rekeninghouder failliet is verklaard.
5 Als de vregste datum van beèindiging van de oveÍ*nkomst geldt de datum waarop

partijen kennis hebben kunnen nemen van de opzegging'

, ien exemplaar van de4 oYeÍeenkomst al de finarcËle irstelling doen

t@komen aani
- dc rek€ninghouder;
- Hèt Uitvoeringsinstituutr UWV GUO, Postbus 61,

2AOO AB GOUDA
- het Hoofd yan de Centrale B€talingsadministÍatia, Postbus 9048,

73oo GK Apeldoorn.

Aldus overeengekomen en getekend in viervoud
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Het Uitvoeri ngsinstituut werknemersvezekeri ngen, namens deze,-. UWV GUO

De financiële instelli!9,
/,

De ontvanger, namens deze,

Postbus 61
2800A8 Gouda


