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VAK I - Identiteit (IN HOOFDLETTERS)
VAK II - Maatschappelijke zetel (IN HOOFDLETTERS)
VAK III - Bedrijfszetel/ Voornaamste vestigingseenheid (INDIEN DEZE VERSCHILT VAN VAK II)
AANSLUITINGSVERKLARING VAN EEN VENNOOTSCHAP
Formalis
Aansluitingsverklaring van een vennootschap
VAK IV - Door de vennootschap uitgeoefende activiteit
Gelieve deze in het kort te omschrijven en een kopie van de statuten bij te voegen
Omschrijving :
Nacebel-codes :
VAK V - Vrijstelling
Mogelijk komt uw vennootschap in aanmerking voor de tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbijdrage.
Conform artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1993 moet tegelijkertijd aan de vijf onderstaande voorwaarden zijn voldaan :
1)         enkel personenvennootschappen komen in aanmerking (de naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen en vennootschappen die hun maatschappelijke zetel niet in België hebben, zijn dus uitgesloten);
2)         de personenvennootschap moet geregistreerd staan als commerciële onderneming of ambachtsonderneming;
3)         de personenvennootschap moet opgericht zijn na 1 januari 1991;
4)         de zaakvoerders mogen in de 10 jaren voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan 3 jaren een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend;
5)         de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, mogen in de 10 jaren voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap niet meer dan drie jaren een zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend.
Voldoet uw vennootschap aan deze voorwaarden?
VAK VI - Verklaring (IN HOOFDLETTERS)
Deze verklaring is enkel geldig wanneer alle rubrieken van dit formulier behoorlijk ingevuld zijn
verklaar de vennootschap aan te sluiten bij uw sociaal verzekeringsfonds 'Group S - SVZ'.
Hebt u een boekhouder?
Zo ja, vermeld zijn gegevens : (fiduciaire/contactpersoon/tel./adres)
In toeppassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke kevenssfeer is het noodzakelijk dat u hem daartoe een volmacht geeft. Ingeval u beroep zou doen op een andere boekhouder, verbindt u zicht ertoe om Group S - SVZ vzw hiervan zo vlug mogelijk te verwittigen.
Handtekening
Ik verklaar dat ik de bijgevoegde clausule over de privacy, het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens heb gelezen en ondertekend.
VAK VI - Verklaring (IN HOOFDLETTERS) - VERVOLG
Ondergetekende verklaart hierbij gemachtigd te zijn om hogergenoemde vennootschap aan te sluiten bij GROUP S - SVZ in toepassing van de wet van 30 december 1992 houdende Sociale en Diverse Bepalingen en hierna vermeldt hierna de identiteit van de huidige vennootschappelijke mandatarissen en werkende vennoten.
Naam zaakvoerders/bestuurders en werkende vennoten
Rijksregisternummer
Vergeet niet een ingevulde kopie van dit formulier te bewaren en de bijlagen eventueel toe te voegen. De gegevens die u worden gevraagd zullen slechts worden gebruikt om uw socialezekerheidsdossier aan te leggen. U hebt het recht inzage te nemen van deze gegevens en ze eventueel te laten aanpassen. U moet daarvoor contact nemen met de beheerder die uw dossier bijhoudt.
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Clausule over de privacy, het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevensVersie van 25 mei 2018
 
Privacy
 
De gegevens die u meedeelt aan GROUP S – SVZ worden verwerkt en opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden.
De GROUP S – SVZ 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 het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Op basis van die regelgeving heeft u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens, om ze in te kijken, 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. 
Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op de website van GROUP S onder GDPR. Met specifieke vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) (via e-mail: infosvz@groups.be of per post: GROUP S – SVZ, Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel).
 
Toestemming
 
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 GROUP S – SVZ (via e-mail: infosvz@groups.be of per post: GROUP S – SVZ, Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel).
 
Opgemaakt te :       Op  :										        		 HANDTEKENING
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