AANSLUITINGSVERKLARING VENNOOTSCHAP
maatschappelijke zetel: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw, Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel
0416 377 646 RPR Brussel z www.acerta.be

1. IDENTITEIT
ondernemingsnummer
naam
rechtsvorm
hoofdactiviteit

2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
straat + nummer + bus
postcode + gemeente
telefoon/gsm
e-mail

3. BRIEFWISSELINGSADRES (indien verschillend van 2)
straat + nummer + bus
postcode + gemeente

4. IN TE VULLEN INDIEN U OVERKOMT VAN EEN ANDER SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS
huidig sociaal verzekeringsfonds

5. VERKLARING
Ondergetekende,
naam + voornaam
straat + nummer + bus
postcode + gemeente
hoedanigheid t.o.v. de vennootschap
verklaart de vennootschap aan te sluiten bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw. Deze verklaring is enkel geldig wanneer alle rubrieken van dit
formulier behoorlijk zijn ingevuld.
verklaart uitdrukkelijk ontslag te nemen bij bovenvernoemd sociaal verzekeringsfonds en aan te sluiten bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw,
Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel.
U dient uw handtekening te laten voorafgaan met de eigenhandig geschreven woorden: 'gelezen en goedgekeurd'.
ondertekeningsdatum
'gelezen en goedgekeurd'

handtekening

6. AANVULLENDE DIENSTVERLENING
Ik wens meer informatie over
aansluiten als zelfstandige bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw
het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) waarvan de premies fiscaal als sociale bijdragen aftrekbaar zijn
voorafbetaling personenbelasting bedrijfsleider
loonadministratie personeel
medewerker

3000 Leuven, Diestsevest 14 y tel. 016-24 52 19
6800 Libramont, Avenue Herbofin 1 y tel. 061-23 98 65
2500 Lier, Gasthuisvest 9 y tel. 03-491 84 34
1435 Mont-Saint-Guibert, Axisparc, Rue Dumont 5 y tel. 010-23 59 20
2800 Mechelen, Van Benedenlaan 73 y tel. 015-40 42 40
5100 Jambes-Namur, Chaussée de Liège 140 y tel. 081-24 01 80
8400 Oostende, Vijverstraat 47 y tel. 059-34 10 60
8800 Roeselare, Clinton Park, Ter Reigerie 11 y tel. 051-24 66 27
9100 Sint-Niklaas, Grote Peperstraat 4 y tel. 03-780 74 50
2300 Turnhout, Patersstraat 100 y tel. 014-40 02 50

KANTOREN

9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 100 y tel. 053-21 38 59
2610 Antwerpen-Wilrijk, Groenenborgerlaan 16 y tel. 03-829 23 10
4671 Blégny-Barchon, Parc Artisanal 11-13 y tel. 04-256 95 08
8000 Brugge, Langestraat 21 y tel. 050-44 31 60
1020 Brussel, BDC, Heizel Esplanade PB 65 y tel. 02-475 45 00
6010 Charleroi, Espace Sud, Espl. Magritte 5 y tel. 071-29 75 11
9200 Dendermonde, Noordlaan 148 y tel. 052-21 92 11
9000 Gent, Opgeëistenlaan 8/201 y tel. 09-264 12 20
3500 Hasselt, Kunstlaan 16 y tel. 011-24 94 30
8500 Kortrijk, Grote Markt 19 y tel. 056-62 19 14

Belangrijk om weten
Handelsvennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moeten zich binnen
een termijn van 3 maanden na de datum van neerlegging van de oprichtingsakte van de vennootschap, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het
betreft hier onder meer de NV, de (E)BVBA, de CV, de VOF, de burgerlijke vennootschap die een handelsvorm heeft aangenomen, de Commanditaire
Vennootschap op Aandelen, …

Bedragen
Jaarlijkse vennootschapsbijdrage
De vennootschapsbijdrage moet ten laatste op 30 juni van het lopende
jaar betaald zijn. Vennootschappen die starten na 1 april moeten de
bijdragen betaald hebben op de laatste dag van de derde maand die volgt
op de maand waarin rechtspersoonlijkheid werd verworven.
Op het gedeelte dat niet tijdig is betaald, wordt een verhoging
aangerekend van 1% per maand vertraging.

jaar

bijdrage

2010

€ 347,50

bijdrage indien het balanstotaal van het tweede
1
voorafgaandelijke jaar hoger is dan het hieronder
vermelde balanstotaal
balanstotaal
bijdrage
€ 588 005,65

€ 852,50

Vrijstelling voor startende vennootschappen
Gedurende het oprichtingsjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren kunnen personenvennootschappen vrijgesteld worden van de
vennootschapsbijdrage. De vrijstelling is mogelijk indien volgende voorwaarden vervuld zijn:
9 de zaakvoerder(s) én de meerderheid van de werkende vennoten, die geen zaakvoerder zijn, zijn ten hoogste 3 jaar zelfstandige geweest in de
10 jaar voorafgaand aan de oprichting en
9 de vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO – voorheen het handelsregister) als “handelsonderneming” of
2
“ambachtsonderneming”.
Noot:

de Naamloze Vennootschap (NV) en de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (CVA) zijn geen personenvennootschappen, en komen dus
nooit in aanmerking voor deze vrijstelling. Dit geldt eveneens voor een burgerlijke vennootschap die een handelsvorm heeft aangenomen vermits
zij niet beschouwd wordt als “handelsonderneming” of “ambachtsonderneming”.

Inning en hoofdelijke aansprakelijkheid
Hoofdelijke aansprakelijkheid
In principe moet de vennootschap de vennootschapsbijdrage betalen. Dit neemt niet weg dat bij het uitblijven van een betaling de werkende vennoten,
bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap, hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de door de vennootschap verschuldigde bijdragen,
verhogingen en kosten.
Gerechtelijke procedure
Bovendien heeft de wetgever voorzien dat het sociaal verzekeringsfonds bij het uitblijven van een betaling een gerechtelijke procedure moet inleiden tegen
de vennootschap en de hoofdelijk aansprakelijken.

Overkomst
Vennootschappen kunnen overkomen naar Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw indien ze voldoen aan volgende voorwaarden:
9 de vennootschap is minstens 3 jaar aangesloten bij het huidig sociaal verzekeringsfonds en heeft de verschuldigde bijdragen en verhogingen volledig
betaald op 31 december van het jaar dat de overkomst voorafgaat;
9 de aanvraag tot overkomst wordt getekend tussen 1 januari en 1 juli van het jaar dat de overkomst voorafgaat.

Meldingsplicht
De vennootschap heeft de verplichting elke wijziging die van belang kan zijn voor de toepassing van deze wetgeving binnen de veertien dagen te melden
aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij zij aangesloten is, voor zover deze gegevens nog niet werden doorgegeven aan de Kruispuntbank van
Ondernemingen (adreswijziging, stopzetting activiteit, wijziging hoofdelijke verantwoordelijken, voorwaarden vrijstelling niet meer voldaan, …).

1

2

Voor 2010 gaat het om het balanstotaal van het boekjaar dat werd afgesloten in het jaar 2008. De cijfers over het balanstotaal worden bezorgd door
de Nationale Bank van België.
Indien u hierover informatie wenst, contacteert u het servicecenter van Acerta Ondernemingsloket op het nummer 078-15 71 00.

