
Waarom dit formulier?

Als ondernemer kunt u met dit formulier een g-rekening
aanvragen.

Inleners-, keten- of opdrachtgeversaansprakelijkheid
Gebruik van een g-rekening is aan de orde in drie situaties.
– Uw bedrijf bestaat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend uit

het tegen vergoeding uit- of doorlenen (aan derden) van
personeel dat bij u in dienst is. Dan heeft u te maken met
de inlenersaansprakelijkheid. De inlener van
arbeidskrachten is aansprakelijk voor de
loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies
werknemersverzekeringen en de omzetbelasting die u
verschuldigd bent maar niet heeft betaald.

– U besteedt als aannemer een werk (verder) uit aan een
onderaannemer. Of u voert als onderaannemer werk uit
voor een aannemer en bent inhoudingsplichtig voor de
loonbelasting. Of uw onderneming is een
samenwerkingsverband van ondernemers die hun bedrijf
maken van het in aanneming of onderaanneming
verrichten van werk en inhoudingsplichtig zijn in de zin
van de Wet op de loonbelasting  en/of werkgever
zijn in de zin van de Wet financiering sociale
verzekeringen (meestal gaat het dan om een zogenoemde
bouwcombinatie).
Dan heeft u te maken met de ketenaansprakelijkheid. 
U bent aansprakelijk voor de loonbelasting/premie
volksverzekeringen en de premies werknemers-
verzekeringen die de onderaannemer verschuldigd is,
maar niet betaalt.

– U geeft in de confectiesector opdracht tot het
vervaardigen van kleding. U krijgt dan te maken met de
opdrachtgeversaansprakelijkheid. U bent aansprakelijk
voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de
premies werknemersverzekeringen die de aannemer
verschuldigd is, maar niet betaalt.

Om het risico van aansprakelijkstelling te beperken, kunt u
met de inlener of (onder)aannemer afspreken dat hij de
bedragen aan loonbelasting, premies en omzetbelasting stort
op een geblokkeerde rekening (g-rekening). Vervolgens
maakt u die bedragen over aan de Belastingdienst. Deze
rekening is uitsluitend bedoeld voor deze transacties.

Gebruik g-rekening door uitleners
Of en op welke wijze de g-rekening wordt gebruikt, is een
zaak tussen u en uw inlener. Maak hierover vooraf
afspraken.

Gebruik g-rekening in een bouwcombinatie
De deelnemende ondernemers moeten ieder afzonderlijk
beschikken over een g-rekening en als zodanig bekend zijn
bij de Belastingdienst.

De procedure voor het openen van een g-rekening
Bij de g-rekeningovereenkomst zijn drie partijen betrokken:
uzelf, de bank waarbij u een g-rekening wilt openen, en de
Belastingdienst. Vul dit formulier nauwkeurig en volledig in
en stuur het op met de gevraagde bijlagen. De Belasting-
dienst neemt uw aanvraag pas in behandeling als u alle
gevraagde informatie heeft aangeleverd. De Belastingdienst
toetst uw aanvraag volgens de criteria uit de Uitvoerings-
regeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-
aansprakelijkheid . Bij akkoord ondertekent de
Belastingdienst de g-rekeningovereenkomst en stuurt die
naar u. U en uw bank ondertekenen vervolgens ook. 
De bank kent u daarna een g-rekeningnummer toe.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de
BelastingTelefoon: -, op maandag tot en met
donderdag van . tot . uur en op vrijdag van .
tot . uur.

Let op! Als uw onderneming deel uitmaakt van een
holding, vult u bij alle vragen de gegevens in van de
werkmaatschappijen waardoor de feitelijke activiteiten
worden verricht.
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1 Uw onderneming

1a Naam onderneming

Adres

Postcode/vestigingsplaats

Naam contactpersoon

Telefoon

Naam belastingkantoor

Loonbelastingnummer

Omzetbelastingnummer

nn Niet van toepassing (geen personeel)

nn Zelfstandige zonder personeel (ZZP) confectiesector (geen 
loonbelastingnummer)

nn Bouwcombinatie: één van de leden beschikt over het 
g-rekeningnummer

1b Soort onderneming nn NV nn BV nn VOF nn Eenmanszaak

nn ZZP confectie nn Bouwcombinatie

nn Samenwerkingsverband voor scholing en praktijkopleiding

nn Anders, nl.

1c Heeft u zelf personeel in dienst dat u nn Ja, ga verder met 1d nn Nee, ga verder met 1e
tegen vergoeding aan derden ter 
beschikking stelt?

1d Welke bedrijfsactiviteiten worden op dit 
moment in uw onderneming uitgeoefend? 
Stuur een recent uittreksel uit het register 
van de Kamer van Koophandel mee 
(niet ouder dan 3 maanden).

Let op! Als uw onderneming geen rechtspersoon is, hoeft u de vraag 1e niet te beantwoorden.

1e Is één van de bestuurders van uw nn Nee, ga verder met 1f 
onderneming bestuurder of zelfstandig nn Ja, vul in
werkgever (geweest) van een andere 
onderneming?

Naam bestuurder Naam andere onderneming
Geen afkortingen gebruiken

nn Bestuurder
nn Zelfstandig werkgever
nn Bestuurder
nn Zelfstandig werkgever
nn Bestuurder
nn Zelfstandig werkgever

1f Zijn er met uw onderneming eerder nn Nee 
g-rekeningovereenkomsten gesloten? nn Ja, vul in

Naam bank G-rekeningnummer Opgeheven
nn Ja Reden opheffing nn Nee

Naam bank G-rekeningnummer Opgeheven
nn Ja Reden opheffing nn Nee

Naam bank G-rekeningnummer Opgeheven
nn Ja Reden opheffing nn Nee

Een ‘eenmanszaak’ is een zaak
waarin één natuurlijk persoon
de zeggenschap heeft.

Uw onderneming is geen
rechtspersoon als het gaat om
een eenmanszaak, maatschap,
vennootschap onder firma,
commanditaire vennootschap 
of zelfstandige zonder
personeel.



2 Bankkantoor

2 Bij welk bankkantoor wilt u de g-rekening openen?

Naam bank

Adres

Postcode/vestigingsplaats

Naam contactpersoon

Telefoon

Opmerkingen

Onderteken nu het formulier

Machtiging en ondertekening

Ik heb dit formulier juist en volledig ingevuld.
Ik weet dat de Belastingdienst de g-rekeningovereenkomst eenzijdig, zonder tussenkomst van de rechter kan opzeggen
(artikel 11 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004).

Plaats

Datum

Naam

Functie

Handtekening
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