
 

 

 

 

Door veranderende wetgeving heeft Staffing Management Services haar compliance policy 

aangescherpt. 

Dat betekent voor u als leverancier, ZZP’er of One man company dat er een verandering in de 

werkwijze plaatsvindt betreffende uw leveranciersdossier en de wijze van betaling, welke u 

misschien al heeft opgemerkt. 

Er zijn 3 vormen van dossier voor een leverancier die wij gekoppeld hebben aan een % dat gestort 

wordt op uw G-rekening. 

1. U bent een SNA geregistreerde organisatie gevestigd in Nederland: 

a. Uw dossier bestaat uit de volgende documenten:  

 Inschrijving KvK met de juiste SBI-codes 

  Verklaring van registratie SNA register 

 G-rekening overeenkomst 

 Bewijs G-rekening 

b. Van uw factuur storten wij 25% op de G-rekening  

 

2. U bent SNA geregistreerd en heeft een disculpatie regeling en bent gevestigd in Nederland: 

a. Uw dossier bestaat uit de volgende documenten:  

 Inschrijving KvK met de juiste SBI-codes 

 Verklaring van registratie SNA register  

 Disculpatieverklaring Belastingdienst 

b. Van uw factuur storten wij geen percentage naar de G-rekening 

 

3. U bent als organisatie niet SNA geregistreerd: 

a. Uw dossier bestaat uit de volgende documenten: 

  Inschrijving KvK met de juiste SBI-codes 

 Verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst (deze dient elke 3 

maanden opnieuw te worden aangevraagd en aan uw dossier worden 

toegevoegd) 

  Bewijs G-rekening 

b. Van uw factuur storten wij 40% op de G-rekening  

 

 

De betalingen naar de G-rekening zullen worden gedaan vanaf 1 juli. 

  



 

 

 

 

In geval u geen leverancier bent, maar als Zelfstandige werkzaam bij een van onze opdrachtgevers 
zijn ook voor u de regels aangescherpt in het kader van de wet DBA. Wij betalen geen gelden naar de 
G-rekening omdat u zelf verantwoordelijk bent voor de afdrachten. 

 
1. U bent als zzp’er ingeschreven bij de Nederlandse KvK en u draagt ook belasting af in 

Nederland. 
a. Uw dossier bestaat uit de volgende documenten: 

 Inschrijving KvK 

 Geldig ID-Bewijs 

 Verklaring betalingsgedrag Belastingdienst (BTW afdracht) 

  Of print screen van de registratie in het  VIES 
 

2. U bent een One man company en dus geen BS-nummer, noch vaste verblijfplaats in 
Nederland en u draagt uw belasting elders in Europese gemeenschap af. 

a. Uw dossier bestaat uit de volgende documenten: 

 Bewijs van registratie als Zelfstandige  

 Geldig ID-Bewijs 

 Of print screen van de registratie in het VIES 
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