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Geachte heer E. de Bruijn, 

Afgifte verklaring betalingsgedrag 

Op uw verzoek van 6 mei 2022 verklaar ik hierbij dat R & E Services B.V., 

Rhijnspoor 225, 2901 LB Capelle aan den IJssel, alle volgens aangifte 

verschuldigde loonheffingen en eventueel nageheven loonheffingen over de 

verstreken tijdvakken tot 6 mei 2022 heeft betaald dan wel dat zij voor de 

betaling hiervan zekerheid heeft verstrekt. 

R & E Services B.V. maakt ook deel uit van de fiscale eenheid omzetbelasting R & 

E Services Beheer B.V., R & E Services B.V., Rhijnspoor 225, 2901 LB Capelle aan 

den IJssel, en is daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale schuld van die 

fiscale eenheid. R & E Services Beheer B.V., R & E Services B.V. heeft alle volgens 

aangifte verschuldigde omzetbelasting en eventueel nageheven 

omzetbelasting over de verstreken tijdvakken tot 6 mei 2022 betaald, dan wel 

heeft voor de betaling hiervan zekerheid verstrekt. 

 

Wat bij deze verklaring van belang is 

Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang: 

 Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens zoals deze op 

6 mei 2022 bij de Belastingdienst/Midden- en kleinbedrijf/Invordering/Kantoor 

Rotterdam bekend zijn. 

 De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die 

voortvloeien uit het gebruik van deze verklaring. 

 De inlener of doorlener die op grond van artikel 34 van de Invorderingswet 

1990 aansprakelijk is voor de betaling van de loonheffingen en/of 

omzetbelasting van R & E Services B.V., wordt door deze verklaring niet 

gevrijwaard of gedisculpeerd van zijn aansprakelijkheid. 

 

Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen 

 

 

R&E SERVICES B.V. 

RHIJNSPOOR 225 

2901 LB  CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

 

2901LB225 
 

 

Betreft: Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid 

Midden- en 

kleinbedrijf 

Invordering 

Kantoor Rotterdam 
 

Team 

MKB Supportteam 
 

Postbus 100 

6400 AC  Heerlen 

belastingdienst.nl 

 

Datum 

6 mei 2022 

Contactpersoon 

M. van der Eem-Hoefman 
 



 

  
 Paginanummer 2 van 2 

   

Midden- en kleinbedrijf 

Invordering 

Kantoor Rotterdam 

Datum 

6 mei 2022 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

namens de ontvanger 

 

 
 

M. van der Eem-Hoefman 


