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Aanvraag 
G-rekening

 Waarom dit formulier?

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

Inleners-, keten- of opdrachtgeversaansprakelijkheid
In de volgende situaties kunt u een g-rekening aanvragen:

 – U bent een ondernemer die zijn bedrijf maakt van het in 
aanneming of in onderaanneming verrichten van werk in 
de confectiesector voor het vervaardigen van kleding.

 – U bent een ondernemer die zijn bedrijf maakt van het in 
onderaanneming verrichten van werk en inhoudingsplichtige 
is in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964. Het gaat dan 
om zogenoemd werk van stoffelijke aard.

 – U bent een uitlener die zijn bedrijf uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend maakt van het tegen vergoeding uitlenen van 
personeel, hieronder begrepen het uitlenen van personeel 
dat u zelf hebt ingeleend van een uitlener.

 – U bent een ondernemer die een samenwerkingsverband vormt 
met ondernemers die hun bedrijf maken van het in aanneming 
of onderaanneming verrichten van werk. De deelnemende 
ondernemers moeten ieder afzonderlijk beschikken over een 
g-rekening en als zodanig bekend zijn bij de Belastingdienst.

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

Let op!
   Wilt u het omzetbelastingnummer van uw fiscale eenheid 

toevoegen aan een bestaande g-rekening? 
 Maak dan gebruik van het formulier ‘Verzoek mutatie 
g-rekening’. U vindt dit formulier op belastingdienst.nl. 

   Wijzigt de rechtsvorm van de onderneming? 
 Dan moet u de huidige g-rekening voor uw onderneming 
opheffen. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek opheffing 
g-rekening’. U vindt dit formulier op belastingdienst.nl. Voor de 
nieuwe rechtsvorm kunt u een nieuwe g-rekening aanvragen. 

   Wijzigen de (sub)nummers waarmee u aangifte doet 
voor de loonheffingen en de btw? 
 Dan moet u deze wijziging doorgeven. U gebruikt hiervoor 
het formulier ‘Verzoek mutatie g-rekening’. U vindt dit formulier 
op belastingdienst.nl.  
Dit geldt ook als u btw-aangifte moet gaan doen op het omzet-
belastingnummer van de fiscale eenheid omzetbelasting, in 
plaats van op het eigen omzetbelastingnummer van uw onder-
neming. Of als u juist weer het omzetbelastingnummer van uw 
eigen onderneming moet gaan gebruiken omdat die geen deel 
meer uitmaakt van de fiscale eenheid omzetbelasting.

De procedure voor het openen van een g-rekening
Vul dit formulier nauwkeurig en volledig in en stuur het op naar: 
Belastingdienst/Centrale Administratieve Processen 
Team WKA
Postbus 9048
7300 GK Apeldoorn

Let op!
   Stuur het formulier pas in nadat wij aan u een loonheffingen- 

en/of omzetbelastingnummer hebben gegeven. 
We vragen er om bij vraag 1.

De Belastingdienst neemt uw aanvraag pas in behandeling als 
u alle gevraagde informatie hebt aangeleverd. De Belastingdienst 
toetst uw aanvraag aan de criteria in de Uitvoeringsregeling 
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. 
Gaat de Belastingdienst akkoord met uw aanvraag? Dan maken 
wij 3 exemplaren van de g-rekeningovereenkomst: 1 exemplaar 
voor ieder van de 3 betrokken partijen, namelijk u zelf, de 
Belastingdienst en de bank. Wij ondertekenen deze exemplaren 
van de overeenkomst en sturen die naar u. Vervolgens ondertekent 
u de exemplaren van de overeenkomst en gaat hiermee naar 
de bank. Als de bank akkoord gaat, ondertekent ook die de 
overeenkomst en kent u een g-rekeningnummer toe. Tot slot 
zal de bank een door alle partijen ondertekend exemplaar van 
de overeenkomst naar de Belastingdienst sturen en ook aan u 
een getekende versie ter beschikking stellen.

Let op!
   Besluit u ná het toesturen van dit aanvraagformulier dat u een 

g-rekening wilt openen bij een andere bank dan aangegeven 
op dit formulier (vraag 1a)? Neem dan contact op met de 
BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (vanuit het buitenland: 
0031 555 385 385). Als u niets doet, kunnen wij geen juiste 
g-rekeningovereenkomst opmaken.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en 
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy 
staat hoe wij dat doen.

Hebt u vragen?
Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (vanuit het buitenland: 
0031 555 385 385). Wilt u het RSIN/fiscaal nummer/BSN bij de hand 
houden? Dan kunnen wij u sneller helpen.

https://belastingdienst.nl
https://belastingdienst.nl
https://belastingdienst.nl
https://belastingdienst.nl/privacy
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G-rekeningAanvraag

1 De onderneming

1a Volledige naam (zoals bekend 
bij de Kamer van Koophandel)

Handelsnaam

Contactpersoon

E-mailadres. U bent niet verplicht 
een e-mailadres in te vullen.

Bij welke bank wilt u een 
g-rekening openen? U kunt alleen 
een g-rekening openen bij een bank 
waar u ook een lopende (zakelijke) 
rekening hebt. 

Vul hier de gegevens in van de toekomstige rekeninghouder.

RSIN/fiscaal nummer/BSN

Het RSIN/fiscaal nummer/BSN moet gelijk zijn aan de eerste 9 cijfers van het loonheffingen-/omzetbelastingnummer van de toekomstige rekeninghouder. 
Is dit niet het geval? Bel dan de BelastingTelefoon.

E-mail is geen veilige manier van informatie uitwisselen. Wij kunnen met u e-mailen als u daarvoor toestemming geeft.

Telefoon

KvK-nummer

1b  De aanvraag heeft betrekking op: 
U mag hier één vakje aankruisen; 
namelijk de hoofdactiviteit waarvoor 
u de g-rekening aanvraagt – zoals 
geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel.

Geeft u de Belastingdienst 
toestemming om u te e-mailen 
als er vragen zijn over deze 
aanvraag voor een g-rekening?

Als u geen loonheffingennummer 
hebt, kruis dan aan waarom

Onderaanneming

Ja, ik geef toestemming om mij te e-mailen over deze aanvraag

Doorlening; geen eigen personeel

Uitlening van personeel

Nee, ik geef geen toestemming om mij te e-mailen over deze aanvraag

Confectiesector

Doorlening van personeel van derden (inlener / doorlener)

Bouwcombinatie

Aanneming confectie
Bouwcombinatie
Samenwerkingsverband voor scholing en praktijkopleiding

1c Loonheffingennummer

1d Omzetbelastingnummer 
Doet u aangifte met een 
fiscale eenheid? Vul dan het 
omzet belastingnummer van 
de fiscale eenheid in.
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1 De onderneming (vervolg)

1f Welke bedrijfsactiviteiten 
worden op dit moment in 
de onder neming uitgeoefend?

1g Is een van de bestuurders 
van de onderneming 
bestuurder of zelfstandig 
werkgever (geweest) van een 
andere onderneming?

Let op! Als de onderneming geen rechtspersoon is, hoeft u de vraag 1g niet te beantwoorden. 
De onderneming is geen rechtspersoon als het gaat om een eenmanszaak, maatschap, 
vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of zelfstandige zonder personeel.

Nee. Ga verder met 2.

Zelfstandig werkgever

Zelfstandig werkgever

Zelfstandig werkgever

Ja. Vul in.

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

Naam bestuurder

Naam bestuurder

Naam bestuurder

Naam andere onderneming 
Geen afkortingen gebruiken

Naam andere onderneming 
Geen afkortingen gebruiken

Naam andere onderneming 
Geen afkortingen gebruiken

BSN/fiscaal nummer bestuurder

BSN/fiscaal nummer bestuurder

BSN/fiscaal nummer bestuurder

RSIN/fiscaal nummer van de  
andere onderneming

RSIN/fiscaal nummer van de  
andere onderneming

RSIN/fiscaal nummer van de  
andere onderneming

1e Doet u deze aanvraag omdat u 
verandert van bank?

Nee. Ga verder met vraag 1f.
Ja. Vul hieronder uw huidige g-rekeningnummer in.

Nummer bestaande (door u nog op te heffen) g-rekening. Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.
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3 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).

Naam

Functie

Datum

Handtekening

Plaats

2 Opmerkingen

Ruimte voor eventuele 
opmerkingen


		Waarom dit formulier?
	Inleners-, keten- of opdrachtgeversaansprakelijkheid
	Gebruik g-rekening door uitleners c.q. onderaannemers
	De procedure voor het openen van een g-rekening
	Privacy
	Hebt u vragen?

	1	De onderneming
	1	De onderneming (vervolg)
	2	Opmerkingen
	3	Machtiging en ondertekening

	1: 
	0: 
	1: 
	3: 
	5_EM: 
	8: [- Selecteer de bank -]
	2_RFB: 
	4_TEL: 
	7_KVK: 
	6: Off

	1b: Off
	1c: 
	6: Off
	1_LH: 
	1: 
	2: 

	2_LH: 
	1: 
	2: 

	3_LH: 
	1: 
	2: 

	4_LH: 
	1: 
	2: 

	5_LH: 
	1: 
	2: 


	1d: 
	1_OB: 
	1: 
	2: 

	2_OB: 
	1: 
	2: 

	3_OB: 
	1: 
	2: 

	4_OB: 
	1: 
	2: 

	5_OB: 
	1: 
	2: 


	1f: 
	0_ML: 

	1g: 
	0: Off
	1: 
	2: Off
	7: Off
	12: Off
	0: 
	5: 
	10: 
	3: 
	8: 
	13: 
	1_BSN: 
	6_BSN: 
	11_BSN: 
	4_RFN: 
	9_RFN: 
	14_RFN: 


	1e: 
	0: Off
	1_IBAN: 
	0: 
	1: 


	3: 
	0: 
	1: 
	date01: 
	d_F: 
	m_F: 
	y_F: 

	2: 

	2: 
	0_ML: 



