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Het Lisu, in deze uertegenwoordigd door d.e Uituoeringsinstelling
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waarbij de rekeninghouder is aangesloten onder nummer
t/at l&ZrUtJ,l\l L !L tlL

De ontuanger, die bevoegd is met betrekking tot de invordering

van de door de rekeninghouder verschuldigde loonbelasting,

verderte noemen de ontvanger.
De rekeninghouder staat als inhoudingsplichtiqe voor de

loonbelasting ingeschreven onder loonbelastingnummer

De banh

Naam, adres, postcode en vestigingsplaats
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verder te noemen de financiële instelling.

Overwegende
* dat de rekeninghouder bij de fínanciële instelling een rekening wenstte
openen, waaryan de saldi zijn bestemd voor betalingetr als bedoeld in artikel '16b,

vijfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 35, viifde lid, van de
lovorderingswet l990;

- dat het, teneinde te bewerkstelligen dat de saldi van die rekening daadw8rkelijk
zullen dienen tot vorenbedoelde betalingen, noodzakelijk is dat de saldi noch door
middel van compensatie, noch door middel van beslaq, noch anderszins, zuilen
kunnen worden gebruikt voor andere betalingen dan voÍenbedoeld;

- dat het in verband met het vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die
rekening woÍden verpand aan het Lisv en de ontuanger gezamenliik.

Zijn overeengekomen als volgt:

DeÍekeninghouderopenthierbijeengeblokkeerderekening 1g-rekening)bijde
financiële instelling onder nummer

W ss.40.14.4o6
De rekeninghouder verklaart dat de saldi van de g-rekening hierbij in
eerste onderpand worden gegeven aan het Lisv en de ontvanger qezamenlilk voor
hetgeen zii nu oÍ te eniger tijd van hem te vorderen hebben of zullen kriigen ter
zake van verschuldigde premie en voorschotpremie tedoeld in artikel 16b. vilÍde
lid. van de Coördínatiewet Sociale VeEekering, ter zake van verschuldiqde
belaslÍng, bedoeld in artikel 35, vijÍde lid, van de lnvorderingswet 1990, en teÍ zake

van ingevolge de volksverzekeringswetten verschuldigde pr€mie, een en andeÍ
voor zover verband houdend met door hem aangenomen werken, waarop de g-

rekening betrekking heeit. met dien verstande dat de rente die de Íinanciële
instelling over die saldi vergoedt op de gewone rekening van dÉ rekeninghouder
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De tinanciële instelling verklaart van het in punt 2 bedoelde pandrechtte hebben
kennis genomen en in verband daarmoe ten aanzisn van de op de g-rekening
binnengekomen bedragen haàr recht op compensatie vàn pand oÍ enig ander
recht, dat aÍbreuk zou kunnen doen aan het eerste pandrecht van het Lisv en de
ontvangeÍ niet te zullen gebruiken, indien en vooÍ zover deze nu of te eniger tijd
van de rekeninghouder nog enig bedrag te vorderen hebben of zulten verkrijgen u
hooÍde van de in punt 2 bedoelde vorderingen.
a Overschrijvingen. anders dan de terugstorting bedoeld in punt 7b, ten laste van
de g-rekening zullen slechts geschieden na daarioe ontvangen schriftelijke
machtiging van het Lisv en de ontvanger.
b Het Lisv en de ontvangeÍvorleflen volmachtaan de Íekeninghouderten laste
van de g-rekening bedragen over te maken naar het Lisv en de ontvanger alsmed,
naar andere g-rekeningen, mits deze stoningen naEr andeíe g-rekeningen
betrekking hebben op aanneming van werk in de zin van artikel 16b, vijÍde lid, van
de Coördinatiewot Sociale Verzekering en anikel 3E viiÍde lid, van de
lnvorderingswet 1990.

De Íekeninghoudor verleent hierbij aan het Lisv en de ontvanger zowel
gezamerlijk als ieder afzonderlijk onherroepeliike volmacht en het Lisv en de
onwanger verlenen hierbij elkaar volmacht over en weer tot inning van de saldi
van de g-Íekening alsmede tot verrekening van het geïnde met al hetgeen zij nu 01

eniger tiid van hem te vorderen hebben of zrllen kriigen ter zake van de in punt 2
bedoelde premie en belasting.
a De rekeninghouder verplicht zich hiertli, tegenovar het Lisv en de ontvanger in
geval van faillisssment, aanvraag van suÍséance van betaling en in het algemeen
bii opschorting van zijn betalingen uiterlijk binnen 3 dagen aan het Lisv en de
ontvangèr mededeling te zullen doen van het saldo vaI de g-rek8nirg.
b De rekeninghouder verplicht zich, wanneer van een g-rekening op ziin g-
rekening een bedÍag woÍdt gestort daÍ geer betrekking heeft op aanneming van
werk in de zin van artikel l6b. tweede lid, van de CoöÍdinat'ewet Sociale
Verzekering en artikel 35, twesde lid, van de lnvorderingswet 1990, tegenover het
Lisv €n de ontvanger, dit bedrag onmiddellijk terug te storten op de g-rskening var
de stoÍter, opdtt het Lisv en de ontvanger, op dit bedrag hun pandrecht kunnen
doen geldeD^'
c De fin#ciële instelling verklaartvan de in puntTb omschreven plirhttot
terugstorten te hebben kennisgenomen en in verband daarmee ook ten aanzien
van deze in punt 7b bedoelde bedragen haaÍ recht op compensatie, van pand oÍ
enig r€cht niette zullen gebruiken en aan een ingevolge puntTb gegeven opdract
van de rekeninghoudeÍtotterugstorting zonder meer ggvolg te geven.
ln de administratie van de tinanciële instelling dienen bij betalingen ten laste van
de g-rekening de gegevens te lvorden vastgelegd zoals deze op de
betalingsopdrachten door de rekeninghouder zijn vermeld, HetzelÍde geldt voor
gegevens die bij betalingen op de g-rekening op de betalingsopdrachten zijn
veÍmeld.
De rekeringhouder verzoekt aan de Íinancièle instelling om het Lisv en de
ontvangeÍ op de tussen de laatste drie overeengekomen wiize regelmatig op de
hoogte te hou.len van alle gegevens di6 op de g-rekening beirekking hebben.
1 Dezeovereenkomstkaneenzijdig.zonderrechterli,ketussenkomst,dooréénd€
partiien woÍden opgezegd.
2 lfldisn de overeenkomst wordt opgezegd door de Íekeninghouder, stelt deze he
Lisv en de onwanger dsaruan schriftelijk op de hoogte.
3 lndien de bank, het Lisv oÍd6 ostvanger opzegt zal deze de g-rekeninghouder
schriftelijk de reclen van die opzegging meedelen.
4 oozegging doorhet Lisv of de ontvangeÍ kan plaatsvinden :

a indien de Íekeninghouder geen oí op onjuiste wiize gebruik maakt van de g-
rekeÍring;
, de rekeninghouder geen werk meer verricht in onderaanneming;
c de rekeninghouder geen werkgever meer is in de zin van aftikel 3 van de
Coördinatiewet Sociaie VeÍzekering, oÍ geen inhoudingsplichtige meer is in do zin
van de Wet op de loonbelasting 1964i
/ met de rekeninghouder rëeds een g-rekeningovereenkomst is gesloten, en de
rekeninghoudeÍ niet aannemelijk maakt dat meer dan één g-rekening vooÍ zijn
bedrijfsvoeÍing noodzakeliik is;
a de rekeninghoudeÍ failliet is verklaard.
5 Als vroegste datum van beèindiging van de overeenkomst geldt
d€ datum waarop partijen kennis hebben kunnen nemen van de opzegging.
Éetr exemplaar van daze overeenkomsi zal de Íinancièlc
inslelling doon to6komen aan;

- de Íekèninghouder;

- de uitvoeringsitrslelling die onder {het eersle) puEl 2 is genoemd;

- het HooÍd van de Cenlralè BatalingsadministÍatie. Postbus !l(N8,
73fl1 GK Apeldoorn.
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