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Overwegende

D®@ndergetekendeli1
De rekeninghouder
Naam, adres, postcode en woon- of vestigingsplaats
Ballast Nedam Infra B.V.

Ringwade 1

3439 LM NIEUWEGEIN
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te
UTRECHT
onder nummer
33154028
verder te noemen de rekeninghouder.

*hlo

2 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verder te
noemen het Uitvoeringsinstituut waarbij de rekeninghouder is
aangesloten onder nummer
:()7~?~84~4_..ç_. ....
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

ÓQf7.2Q,S67L 01 .'
4 De bank

Naam, adres, postcode en vestigingsplaats.AB.N.AMBO ..-. - . -
é6$tb';l$ :~49\'
;3000 O.O' .ROi-ré.'RPA.M
verder te noemen de financiële instelling.

-dat de rekeninghouderbij de financiëre instelling een rekeningwenst te openen,
waarvande saldi zijn bestemdvoor betalingen als bedoeld In artikel 16b, vijfde lid, van
de CoördinatiewetSocialeVerzekeringen artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet
1990;
-dat het, teneinde te bewerkstelligendat de saldi van die rekeningdaadwerkelijkzullen
dienen tot vorenbedoeldebetalingen, noodzakelijk is dat de saldi noch door middel van
compensatie,noch door middel van beslag,noch anderszins,zullen kunnenworden
gebruikt voor andere betalingen dan vorenbedoeld;
-dat het In verbandmet het vorenstaandenoodzakeUjkis dat de saldi van die rekening
wordenverpand aan het Uitvoeringsinstituut en de ontvanger gezamenlijk..

Zijn overeengekomen als volgt:
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De rekeninghouderopent hierbij een geblokkeerderekening (g-rekening)bij de
flnanciêle instelling onder nummer

· oe-lUD-' 2:. hut> .
De reJninghOUder verklaart dat de saldi van de g-rekening hierbij in eerste onderpand
wordengegevenaan het Uitvoeringslnstrtuut en de ontvangergezamenlijkvoor
hetgeenzij nu of te eniger tijd van hemte vorderen hebbenof zullen krijgen ter zake
van
verschuldigdepremieen voorschotpremiebedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van de
CoördinatiewetSocialeVerzekering,ter zake van verschuldigdebelasting, bedoeld in
artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990, en ter zakevan Ingevolgede
volksverzekeringswettenverschuldigdepremie, een en ander voor zover verband
houdendmet door hem aangenomenwerken, waarop de g-rekening betrekking heeft,
met dien verstande dat de rente die de financiële instelling over die saldi vergoedt op
de gewone rekening van de rekeninghouderzal worden gecrediteerd.
De in punt 2 bedoeldeverpanding, zal geacht worden te Zijn geëffectueerdtelkens op
het moment dat bedragenop de g-rekening worden gecrediteerd.
De financiële instelling verklaart van het in punt 2 bedoeldepandrechtte hebben
kennisgenomenen in verband daarmeeten aanzienvan de op de g-rekening
binnengekomenbedragen haar recht op compensatievan pandof enig ander reent, dat
afbreuk zou kunnen doen aan het eerste pandrecht van het UItvoeringsinstituuten de
ontvanger niet te zullen gebruiken, Indienen voor zover dezenu of te eniger tijd van
de rekeninghoudernog enig bedrag te vorderen hebben of zullen verkrijgen uit hoofde
van de in punt 2 bedoeldevorderingen.
a Overschrijvingen,anders dan de terugstorting bedoeld in punt 7b, ten laste van de
g-rekening zullen slechts geschiedenna daartoe ontvangenSChriftelijkemachtiging van

G-rekeningovereenkomst
volgno 203589

het Uitvoeringsinstituut en de ontvanger. •
b Het Uitvoeringsinstituuten de ontvanger verlenenvolmacht aan de rekeninghouder
ten lastevan de g-rekening bedragenover te makennaar het Uitvoeringsinstituut en
de ontvangeralsmedenaar andereg-rekeningen, mits deze stortingen naar andereg
rekeningenbetrekking hebbenop aannemingvan werk in de zin van artikel 16b, vijfde
lid, van de CoördinatiewetSocialeVerzekeringen artikel 35, vijfde lid, van de
Invorderingswet 1990.

6 De rekeninghouderverleent hierbij aan het uitvoeringsinstituut en de ontvanger zowel
gezamenlijkals ieder afzonderlijk onherroepelijkevolmacht en het UitvoerIngsinstituut
en de ontvanger verlenenhierbij elkaar volmachtover en weer tot inning van de saldi
van de g-rekening alsmedetot verrekeningvan het geïnde met al hetgeen zij nu of
eniger tijd van hem te vorderenhebbenof zullen krijgen ter zake van de in punt 2
bedoeldepremieen belasting.
a De rekeninghouderverplicht zich hierbij tegenover het Uitvoeringsinstituut en de
ontvanger in geval van rairlissement,aanvraagvan surseancevan betaling en in het
algemeenbij opschortingvan Zijn betalingenuiterlijk binnen 3 dagen aan het
Uitvoeringsinstituut en de ontvangermededelingte zullen doen van het saldovan de
g-rekening.
b De rekeninghouderverplicht zich, wanneervan een g-rekening op zijn g-rekening
een bedragwordt gestort dat geen betrekking heeft op aannemingvan werk in de zin
vanartikel 16b, tweede lid, van de CoördinatiewetSocialeVerzekeringen artikel 35,
tweede lid, van de Invorderingswet 1990, tegenover het Uitvoeringsinstituut en de
ontvanger, dit bedragonmiddellijk terug te storten op de g-rekening van de storter,
opdat het UitvoeringSinstituuten de ontvanger, op dit bedrag hun pandrecht kunnen
doen gerden.
c De financi~le instelling verklaart van de in punt 7b omschrevenpUchttot
terugstorten te hebben kennisgenomenen in verbanddaarmeeook ten aanzienvan
dezein punt 7b bedoeldebedragenhaar reent op compensatie,van pand of enig recht
niet te zullen gebruiken en aan een Ingevolgepunt 7b gegevenopdracht van de
rekeninghOlJdertot terugstorting zondermeer gevolg te geven.

S In de administratie van de financiële instelling dienen bij betalingen ten laste van de
g-rekening de gegevenste worden vastgelegdzoalsdeze op de betalingsopdrachten
door de rekeninghOlJderzijn vermeld. Hetzelfdegeldt voor gegevensdie bij betalingen
op de g-rekening op betalingsopdrachtenzijn vermeld.

9 De rekeninghouderverzoekt aande flnanciêle instelling om het Uitvoeringsinstituut en
de ontvanger op de tussen de laatste drie overeengekomenwijze regelmatig op de
hoogte te houdenvan alle gegevensdie op de g-rekening betrekking hebben.

101Deze overeenkomstkaneenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, door één der
partijen worden opgezegd.
2 Indien de overeenkomstwordt opgezegddoor de rekeninghouder, stelt deze het
Uitvoeringsinstituut en de ontvangerdaarvanschriftelijk op de hoogte.
3 Indien de bank, het Uitvoeringsinstituutof de ontvanger opzegt, zal dezede g
rekeninghouderschriftelijk de reden van die opzeggingmeedelen.
4 Opzeggingdoor het Uitvoeringsinstituut of de ontvanger kan plaatsvinden:
a indien de rekeninghoudergeen of op onjuiste wijze gebruikt maakt van de g
rekening;
b de rekeninghoudergeen werk meer verricht in onderaanneming;
c de rekeninghoudergeenwerllgever meer iSin de zin van artikel 3 van de
CoördinatiewetSocialeVerzekering,of geen inhoudingsplichtige meer is in de zin van
de Wet op de loonbelasting 1964;
d met de rekeninghouderreedseen g-rekeningovereenkomstis gesloten, en de
rekeninghouderniet aannemelijk maakt dat meer dan één g-rekening voor zijn
bedrijfsvoering noodzakelijk is;
e de rekeninghouderfailliet is verklaard. _
5 Alsde vroegste datum van bel!lndlglngvan de overeenkomstgeldt de datum\vaarop
partijen kennis hebben kunnennemenvan de opzegging.

11 Eenexemplaar van dea overeenkomstzal de financiêle Instelling doen
toekomen aan:
- de rekeninghouder;
- Het UItvoeringsinstituut: UWVBouwnijverheid, Postbus637,
1000 EEAMSTERDAM

- het Hoofd van de Centrale Betalingsadministratie, Postbus9048,
7300 GKApeldoorn.

Aldus overeengekomen en getekend in viervoud

.. Datum.tb;~OU.,~~k

De_~ntvanger, namens deze,
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