RSVZ • CNH/SOV • Willebroekkaai 35 • 1000 Brussel • cnh-sov@rsvz-inasti.fgov.be

Aansluitingsverklaring van een vennootschap
Deze verklaring invullen, dateren, tekenen en terugsturen per post naar:
RSVZ • CNH/SOV • Willebroekkaai 35 • 1000 Brussel
Opgepast: gelieve een kopie van dit document te bewaren

Gegevens van de vennootschap
Identiteit
Naam: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. KBO:

□□□□ □□□ □□□

Rechtsvorm: |_|_|_|_|_|_|_|

Maatschappelijke zetel
Straat, nr. en bus: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Postcode: |_|_|_|_|_|_|

Gemeente: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Land: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefoon : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E-mail: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Bankrekening (IBAN):

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

Adres voor de briefwisseling
(alleen in te vullen indien verschillend van het adres van de maatschappelijke zetel)

Straat, nr. en bus: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Postcode: |_|_|_|_|_|_|

Gemeente: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Land: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
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Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten : gegevens
• Naam en voornaam: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Rijksregisternr:

□□□□□□□□□□□

Functie : _ _ _ _ _ _ _ _ _

□□□□□□□□□□□

Functie : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• Naam en voornaam: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Rijksregisternr:

• Naam en voornaam: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Rijksregisternr:

□□□□□□□□□□□

Functie : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• Naam en voornaam: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Rijksregisternr:

□□□□□□□□□□□

Functie : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gegevens van de persoon die de verklaring ondertekent
Ik, ondergetekende,
Naam en voornaam: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Rijksregisternr:

□□□□□□ □□□ □□

Straat, nr. en bus: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Postcode: |_|_|_|_|_|_|

Gemeente: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Land: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Handelend als :  zaakvoerder

 werkend vennoot

 bestuurder

(de juiste vermelding aankruisen)

verklaar de vennootschap aan te sluiten bij de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van
het RSVZ.

Privacytoestemming

In het kader van de Europese regelgeving over de gegevensbescherming zijn wij verplicht om uw
uitdrukkelijke toestemming te vragen voor de verwerking en het gebruik van de volgende
contactgegevens: uw e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer.
☐ Ik geef toestemming om mijn contactgegevens te gebruiken voor het verdere beheer van mijn sociaal
statuut.
Voor het intrekken van uw toestemming kunt u terecht bij de Nationale Hulpkas (via e-mail: cnhsov@rsvz-inasti.fgov.be of per post: Nationale Hulpkas, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).
Gedaan te |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
Handtekening voorafgegaan door "Gelezen en Goedgekeurd":

Op

|_|_/_|_/_|_|_|_|

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen • Willebroekkaai 35 • 1000 Brussel • www.rsvz.be

Socialeverzekeringsfonds van het RSVZ

Pagina 2/3

BELANGRIJKE INFORMATIE

:
Tijdelijke vrijstelling van de verplichte jaarlijkse bijdrage
(Art. 7 van het KB van 15 maart 1993)

De vennootschap kan een tijdelijke vrijstelling krijgen (maximum 3 jaar vanaf het jaar van de oprichting)
indien zij de volgende voorwaarden vervult:
• De vennootschap moet een personenvennootschap zijn.
• De vennootschap moet ingeschreven zijn als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
• De zaakvoerder of zaakvoerders (bezoldigd of niet) en de meerderheid van de werkende vennoten
binnen de vennootschap, mogen niet meer dan 3 jaar zelfstandige zijn geweest in de loop van 10
jaar voorafgaand aan de datum van neerlegging van de oprichtingsakte van de vennootschap bij de
griffie van de rechtbank van koophandel.
Vervult de vennootschap deze voorwaarden?

□ ja*

□ neen

*Wij zullen onderzoeken of uw vennootschap recht heeft op deze tijdelijke vrijstelling en zullen u op de
hoogte brengen van de beslissing.

Privacy

De gegevens die u meedeelt aan de Nationale Hulpkas worden verwerkt en opgeslagen in
geïnformatiseerde bestanden.
De Nationale Hulpkas verwerkt deze gegevens, en ook de gegevens die u op een later tijdstip verstrekt,
om haar administratieve taken uit te voeren.
Deze taken omvatten het beheer van uw sociaal statuut als zelfstandige in het kader van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en alle
rechten en plichten die daaraan verbonden zijn.
De verwerking gebeurt volgens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
Op basis van die regelgeving hebt u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw
persoonsgegevens, om ze in te kijken, ze te laten verbeteren of wissen, om de verwerking ervan te laten
beperken, om bezwaar te maken tegen de verwerking of te vragen om uw gegevens over te dragen aan
een andere verwerkingsverantwoordelijke.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Nationale Hulpkas (via e-mail: cnh-sov@rsvz-inasti.fgov.be of
per post: Nationale Hulpkas, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).
Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de
Nationale Hulpkas onder ‘Privacy’. Met specifieke vragen over de bescherming van uw
persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) (via email: DPO@rsvz-inasti.fgov.be of per post: RSVZ – DPO, Willebroekkaai 35, 1000 Brussel).
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