
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de 

sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, over "het arrest van het 

Europees Hof van Justitie betreffende de Limosa-meldingsplicht" (nr. P1401) 

44.02  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, zoals 

mijn collega Meryame Kitir daarnet heeft aangehaald, werd ons land gisteren veroordeeld 

door het Europees Hof van Justitie voor ons Limosa-systeem. Dit systeem hebben wij in 

april 2007 opgericht om de sociale fraude aan te pakken. Het is een centrale databank en het 

was de bedoeling dat alle werknemers, die tijdelijk of gedeeltelijk worden tewerkgesteld in 

België via een niet-Belgische werkgever, of zelfstandigen, die hier tijdelijk activiteiten 

uitoefenen en hier niet permanent wonen, zich eerst zouden aanmelden bij die centrale 

databank. 

 Gisteren heeft Europa toegegeven dat er misbruiken bestaan en dat de Europese regelgeving 

die misbruiken voor een deel zelfs toelaat, maar het heeft ook geoordeeld dat de middelen die 

wij inzetten om die misbruiken aan te pakken, namelijk het Limosa-systeem, disproportioneel 

zijn en dus niet in verhouding staan tot het beoogde. 

 Mijnheer de staatssecretaris, u weet dat ik deze week tijdens de bespreking van de 

programmawet in de commissie heb gevraagd om ervoor te zorgen dat wij de Europese 

richtlijnen volgen want anders kunnen wij worden teruggefloten zoals gisteren is gebeurd. 

 Mijn vragen zijn dan ook heel duidelijk. Welke gevolgen heeft deze beslissing op onze 

aanpak van sociale fraude? Ik weet dat men niet in beroep kan gaan. Welke veranderingen 

moeten er nu gebeuren aan het Limosa-systeem? Zult u dit systeem overboord gooien of zult 

u een aantal aanpassingen doorvoeren? Ik denk dan bijvoorbeeld aan het opvragen van minder 

gegevens zodat wij in overeenstemming zijn met de beslissing van Europa. Ziet u nog 

alternatieven of heeft u nog andere maatregelen in petto om de strijd tegen detacheringsfraude 

en schijnzelfstandigheid aan te pakken en op te voeren? Welke instrumenten heeft u op het 

oog? 

 44.03 Staatssecretaris John Crombez: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Kitir, mevrouw 

Lanjri, ik dank u voor uw vraag. 

 De verbazing over het arrest toont erg goed aan dat wij heel moeilijk aan de bevolking en 

zeker ook aan bedrijven kunnen uitleggen dat in de huidige omstandigheden met enorm veel 

moeilijkheden en problemen met sociale fraude, Europa oordeelt dat maatregelen die tegen 

sociale fraude worden getroffen, niet of erg moeilijk kunnen worden geïmplementeerd. 

 Algemeen en in antwoord op de twee gestelde vragen, die vragen naar wat er globaal moet 

gebeuren, merk ik op dat wij de voorbije twaalf maanden verschillende maatregelen hebben 

getroffen en dat wij ook de komende maanden maatregelen zullen blijven treffen tegen sociale 

dumping en tegen concurrentieverstoring op het vlak van detachering maar ook op het vlak 

van terbeschikkingstelling. 

 Ik wil aan het voorgaande toevoegen dat wij de voorbije dagen tijdens de bespreking van de 

programmawet in de commissies discussies over de problematiek hebben gevoerd. Ook aan 

de N-VA-fractie die de enige fractie is die alsmaar blijft stemmen tegen maatregelen die 

sociale dumping en concurrentieverstoring willen tegengaan, wil ik de boodschap meegeven 



dat in genoemd kader wij zullen blijven zoeken naar manieren om sociale dumping en 

concurrentieverstoring tegen te gaan. 

 Ik geef een klein stukje uit het arrest mee, omdat, ondanks de uitspraak, het arrest ook 

bemoedigende delen bevat. 

 Het arrest bepaalt dat aangaande de doelstellingen waarop België zich beroept, dient te 

worden vastgesteld dat zij kunnen gelden als dwingende vereisten van algemeen belang die 

een beperking van het vrij verrichten van diensten kunnen verrechtvaardigen. 

 Voormelde bepaling staat in het arrest. Beste N-VA-fractie, aldus is een deel van de discussie 

achter de rug. Ik ben dus blij met de bepaling in kwestie. 

 44.04  Ben Weyts (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, u kan zich 

misschien beperken tot de vraag. 

 44.05 Staatssecretaris John Crombez: Ik wil mij gerust beperken tot de vraag. Ik zal mij 

desgevallend enkel richten tot zij die blijven tegenstemmen. Dat is dus ook de N-VA-fractie. 

 Het arrest bepaalt voorts dat op het bewuste punt kan worden volstaan met erop te wijzen dat 

de doelstelling van de bestrijding van fraude – met name sociale fraude, het voorkomen van 

misbruik, met name schijnzelfstandigheid en zwartwerk – niet alleen met de doelstelling van 

vrijwaring van het financiële evenwicht van socialezekerheidsstelsels kan samenhangen, maar 

ook met de doelstelling van het voorkomen van oneerlijke concurrentie en sociale dumping 

alsmede met de bescherming van de werkenden, met inbegrip van de zelfstandige 

dienstenverrichters. 

 Dat is bepaling 45 van het arrest en beantwoordt voor een groot deel aan wat wij de voorbije 

dagen in de commissies hebben besproken. Wij hebben hoofdelijke aansprakelijkheid, wij 

hebben de nieuwe wet op de schijnzelfstandigheid die in 2013 in voege treedt, en daarbij 

hebben wij in de programmawet de detacheringsfraude, het A1-document en de 

terbeschikkingstelling, al die maatregelen samen. Wij zullen daarbij blijven botsen op de 

discussie wat wij kunnen doen binnen het Europees recht. 

 Belangrijk in deze uitspraak is dat men geen probleem heeft met de meldingsplicht, maar wel 

met de manier waarop wij dat doen. Wij mogen de vrijheid van verkeer beperken, maar 

vragen te veel informatie. Daarom heeft men nu die uitspraak gedaan. Wat moeten wij nu 

doen? Vanmorgen hebben wij een eerste keer met de kabinetten van Sociale Zaken, Werk, 

Middenstand en van Fraudebestrijding en met de administraties bekeken hoe wij zeer snel een 

analyse kunnen maken over de informatie die we nodig hebben en welke informatie leidt het 

meest tot acties om de schijnzelfstandigheid te beperken. 

 In de komende weken zullen wij proberen om de informatie in het Limosa-systeem voor 

zelfstandigen opnieuw te definiëren en het systeem aan te passen. Wij blijven dus vasthouden 

aan de meldingsplicht. Tijdens die weken en vanaf de datum van het arrest – gisteren – 

kunnen er geen PV’s wegens inbreuk op de meldingsplicht voor zelfstandigen worden 

opgemaakt. Gedurende de periode van aanpassing van het systeem zullen wij geen PV’s 

kunnen opstellen, louter gebaseerd op de meldingsplicht voor zelfstandigen. Dat is geen grote 

ramp, want ondertussen zijn er wel wat andere maatregelen om de schijnzelfstandigheid tegen 

te gaan. 



 Het belangrijkste is dat Europa zelf uitlegt waarom de meldingsplicht als beperking wel kan 

en dat wij een aanpassing moeten aanbrengen aan de manier waarop wij dat doen. 

 44.06  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, het verheugt me dat u de strijd 

tegen sociale dumping zal voortzetten en dat er in het arrest toch een mogelijkheid bestaat om 

het hele beleid rond schijnzelfstandigheid en de strijd tegen zwartwerk te blijven uitvoeren. Ik 

reken erop dat u en uw collega’s Europa het juiste antwoord geven. Het kan toch niet dat een 

land dat beleid voert tegen zwartwerk en schijnzelfstandigheid nota bene door Europa wordt 

teruggefloten? 

 44.07  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, mocht de veroordeling van 

België door Europa als signaal de wereld ingestuurd worden, zou dat een heel slechte zaak 

zijn. Het zou de indruk kunnen wekken dat we niets meer kunnen doen tegen de sociale 

fraude terwijl het tegendeel moet worden bewezen. 

 Ik hoop dat u samen met deze regering Mimosa zal aanpassen en dat wij de andere 

maatregelen die ter stemming voorliggen snel kunnen uitvoeren om de sociale fraude aan te 

pakken. Dit zal ons net sterken in het ondernemen van nog meer acties om die misbruiken aan 

te pakken. Ze zijn concurrentievervalsend en buiten heel wat mensen uit. 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

  

Le président: Ceci termine les questions orales. 

 


