
VERKLARING OP EER VOOR DE ONBEZOLDIGDE MANDATARISSEN 

Ik, ondergetekende 

geboren op 

Nationaal nummer 

verblijvend te 

aangesloten bij SECUREX INTEGRITY onder referentie   

verklaar op eer

  te vragen niet langer onderworpen te zijn met ingang van  

   mijn zelfstandige activiteit te beperken tot de uitoefening van mijn mandaat (voor het begrip werkende vennoot, zie verder)

  niet langer op enige wijze bezoldigd te zijn voor mijn zelfstandige activiteit.

Ik ben niet onwetend van het feit dat mij verhoogde bijdragen zullen gevorderd worden mocht blijken, na controle door de RSVZ, 
dat de inhoud van mijn verklaring niet door de feiten bevestigd wordt.

Opgemaakt te      op  

Handtekening

Belangrijke informatie

Om een niet-onderwerping of de afsluiting van uw dossier te verkrijgen, dient een kopie van de statuten of van de 
beraadslagingen van de algemene vergadering bijgevoegd te worden, die akte neemt van de kosteloosheid van het mandaat 
(tenzij voor gepensioneerden en personen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt).

Ingeval van niet-onderwerping, geniet u niet geen rechten in het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Het mandaat is niet kosteloos als u voordelen in natura geniet of als uw onroerende inkomsten geherkwalificeerd kunnen worden 
als beroepsinkomsten.

De activiteit beperkt zich niet tot de uitoefening van het mandaat, ingeval u eveneens als werkende vennoot 
beschouwd kunt worden. Wordt beschouwd als werkende vennoot, de persoon die een werkelijke en regelmatige 
persoonlijke bezigheid in de vennootschap uitoefent zonder band van ondergeschiktheid, en met het doel het 
kapitaal – dat gedeeltelijk het zijne is – te doen renderen.
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