AANSLUITINGSVERKLARING

N 11
Aanbrenger :

1. DE AANGESLOTENE

Mw.nr.:

-

A. PERSOONSGEGEVENS

RIJKSREGISTERNUMMER: 
Voornaam:

Naam:
Straat:

Nr.:

Postcode:

Bus:

Plaats:

Geboortedatum:

Land:
Geboorteplaats

Nationaliteit:
Taal: O Nederlands – O Frans – O Duits

Burgerlijke staat:
Bankrekeningnummer:

B. CORRESPONDENTIEADRES (enkel indien dit verschilt van uw domicilieadres of indien u gedomicilieerd bent in het buitenland):
Straat:

Nr.:

Postcode:

Bus:

Plaats:

Land:

C. CONTACTGEGEVENS
Tel.:

Gsm:

E-mail:

☐Ik geef toestemming om mijn contactgegevens te gebruiken voor het verdere beheer van mijn sociaal statuut door Multipen.
2. ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT IN BELGIE
Datum van begin of hervatting:

Datum van stopzetting*:
*Indien u uw zelfstandige activiteit heeft stopgezet tussen het begin van de activiteit en de aansluitingsdatum

A. UITGEOEFENDE ACTIVITEIT (gelieve deze kort

te omschrijven)
Ondernemingsnummer:

B. OEFENT U EEN MANDAAT UIT IN EEN VENNOOTSCHAP OF BENT U WERKEND VENNOOT?
O NEEN

O JA: gelieve in dit geval onderstaande vragen te beantwoorden:
Naam van de vennootschap:
Ondernemingsnummer:

Juridische vorm:

Datum oprichting:

Uw functie:

Datum publicatie statuten:

Datum van uw benoeming:

Is uw mandaat kosteloos? O NEEN

O JA. Zo ja, de nodige bewijsstukken bijvoegen.

C. BENT U HELPER / HELPSTER VAN EEN ZELFSTANDIGE?
O NEEN

O JA: gelieve in dit geval onderstaande vragen te beantwoorden:
Gegevens betreffende de zelfstandige van wie u de helper / helpster bent:

Naam:

Voornaam:

Postcode:

Plaats:

3. ANDERE ACTIVITEITEN OF UITKERINGEN

Rijksregisternr.:
Indien JA voeg dan een bewijs toe (laatste betalingsbewijs, kennisgeving of loonfiche)

A. OEFENT U NAAST UW ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT NOG EEN ANDERE ACTIVITEIT UIT IN BELGIË?
O NEEN

O JA:

O Ik ben werknemer (deelbreuk tewerkstelling:
O Ik ben ambtenaar (deelbreuk tewerkstelling:

/
/

)
)

B. GENIET U EEN VERVANGINGSINKOMEN?
O NEEN

O JA:

O pensioen
O overlevingspensioen sinds
O rustpensioen sinds
O loopbaanonderbreking (of tijdskrediet)
O werkloosheidsuitkering
O brugpensioen
O ziekte-invaliditeitsuitkering
O andere:

/
/

/
/

C. OEFENT U EEN BEROEPSACTIVITEIT UIT IN HET BUITENLAND?
O NEEN

O JA: gelieve in dit geval onderstaande vragen te beantwoorden
Land waar de activiteit wordt uitgeoefend:
Het betreft een activiteit
O als werknemer
O als zelfstandige
O een ander statuut

4. UITOEFENING VAN EEN ACTIVITEIT ALS WERKNEMER VOOR DE ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT
A. OEFENDE U VÓÓR HET BEGIN VAN UW ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT EEN ACTIVITEIT ALS WERKNEMER UIT?
O NEEN

O JA gelieve in dit geval deze rubriek in te vullen:
Naam en postcode van de laatste werkgever:
Uitgeoefende activiteit (gelieve deze kort te omschrijven):
Einddatum van de arbeidsovereenkomst:

/

/

B. ONTVING U EEN VERBREKINGSVERGOEDING OF GENIET U EEN OPZEGTERMIJN?
O NEEN

O JA: voor welke periode: van

/

/

tot

/

/

C. GAAT U ACTIVITEITEN UITVOEREN VOOR UW VORIGE WERKGEVER?
O NEEN

O JA

D. WAS U WERKLOOS VOORDAT U MET UW ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT BEGON?
O NEEN

O JA

5. DE ECHTGENOOT/ECHTGENOTE OF WETTELIJK SAMENWONENDE VAN DE AANGESLOTENE (partner)
Indien u gehuwd of wettelijk samenwonend bent, gelieve de volgende gegevens van uw partner in te vullen:
Rijksregisternummer:
Naam:
Beroepsactiviteit:

Voornaam:
O zelfstandige, zo ja, aangesloten bij SVF:
O loontrekkende bij werkgever
O vervangingsinkomen of sociale uitkering
O geen

6. VRIJ AANVULLEND PENSIOEN - GEWAARBORGD INKOMEN - COMBINATIE GEWAARBORGD
INKOMEN/VAPZ
Uw aandacht wordt erop gevestigd dat de zelfstandige de kans heeft om een extra pensioen op te bouwen en fiscaal te optimaliseren met een
vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). De premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar als onkosten. De zelfstandige in hoofdberoep
kan zich bijkomend verzekeren met een gewaarborgd inkomen. Voor de startende zelfstandige in hoofdberoep kan dit met een uniek product :
combinatie gewaarborgd inkomen/VAPZ.

7. AANVULLENDE INLICHTINGEN – gelieve uw keuze aan te duiden of aan te vullen
Ik wens gebruik te maken van de gelijkstelling met bijberoep op basis van artikel 37 (gehuwde partner, …)
wetende dat er in deze categorie geen rechten worden opgebouwd (enkel toepassing na bewijs voorwaarden)
Ik wens mij aan te sluiten onder het statuut van STUDENT-ZELFSTANDIGE (enkel toepassing na bewijs voorwaarden)
• Ik wens dat mijn voorlopige bijdragen BIJ BEGINACTIVITEIT berekend worden op:
het wettelijk minimum

op een geraamd inkomen van

euro : totaal voor de kwartalen ____ tot ____ van het startjaar.

op een geraamd inkomen van

euro voor het eerste volledige jaar

ik voldoe aan de voorwaarden als PRIMO-starter en vraag hiervoor de vermindering aan (aanvraagformulier wordt later bezorgd door Multipen).
•

Als u gebruik maakt van de diensten van een boekhouder/accountant noteer dan hierbij de gegevens (Naam, adres,
telefoonnr., faxnr., e-mail)

Geeft u uw boekhouder een volmacht om uw gegevens bij het sociaal verzekeringsfonds Multipen te beheren?

JA

NEEN

Ik verbind mij ertoe Multipen in te lichten als ik van boekhouder verander !

8. VERKLARING AANGESLOTENE







Ik ben op de hoogte van het feit dat onjuiste en valse verklaringen strafbaar zijn.
Ik bevestig enerzijds de inlichtingen betreffende het bestaan van de werkingskosten, de berekening van de werkingskosten en de diensten waarop zij recht geven,
te hebben ontvangen overeenkomstig artikel 20 § 4 van het K.B. van 27 juli 1967.
Ik bevestig anderzijds de inlichtingen betreffende de berekening van de sociale bijdragen en hun regularisaties te hebben ontvangen. (zie hiervoor onze website:
www.multipen.be).
Ik werd eveneens op de hoogte gebracht dat de bijdragen in 2 fases zullen berekend worden: de netto voorlopige bijdragen zullen geregulariseerd worden zodra
mijn fonds in kennis zal gesteld zijn van mijn netto beroepsinkomen van het bijdragejaar. Bij begin van activiteit wordt een voorlopige minimum bijdrage
opgelegd. Buiten begin van activiteit zal de voorlopige opeisbare bijdrage berekend zijn op basis van het inkomen van het 3de voorafgaande jaar. Om
belangrijke herzieningen te vermijden werd mij aangeraden de voorlopige bijdragen te laten berekenen op een door mij geschat inkomen.
Ik verbind er mij toe alle wijzigingen van de inlichtingen die voorkomen op deze aansluitingsverklaring binnen de vijftien dagen te melden aan mijn Sociaal
Verzekeringsfonds MULTIPEN.

9. PRIVACY CLAUSULE – vanwege de GDPR wetgeving moet u duidelijk uw akkoord aanvinken op het voorziene vakje
Privacy

De gegevens die u meedeelt aan Multipen vzw worden verwerkt en opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden.
Multipen vzw 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. Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op de website van Multipen vzw onder ‘Privacystatement’.
Met alle vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO). U kunt hiervoor contact opnemen
met Multipen vzw (via e-mail: dpo@multipen.be of per post: Multipen vzw, DPO, Zeutestraat 2b, 2800 Mechelen).
Elke wijziging van de door u verstrekte gegevens moet binnen de 15 dagen worden meegedeeld aan Multipen vzw (artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 19 december
1967)

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 door Multipen.
Voor het intrekken van uw toestemming kunt u terecht bij Multipen vzw (via e-mail: info@multipen.be of per post: Multipen vzw, Zeutestraat 2b, 2800 Mechelen).

Ik verklaar dat de gegevens op dit formulier echt en volledig zijn en dat ik mij aansluit bij uw Sociaal Verzekeringsfonds MULTIPEN.

Datum :

Handtekening:

Multipen vzw | Zeutestraat 2 B | 2800 Mechelen | tel. 015 45 12 60 | fax 015 45 12 68 | info@multipen.be | www.multipen.be

