
2 Samengevoegde vragen van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor de 

Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, over 

"de Limosa-aangifte" (nr. 17575) en mevrouw Sminate 

  

02.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, eind 

2012 heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg negatief geoordeeld over het Limosa-

systeem dat wij hadden opgesteld en dat ook al van kracht was. Het doel van de Limosa-

aangifte was de creatie van een centrale databank van de tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers in België en het garanderen van een administratieve vereenvoudiging om het vrij 

verkeer van buitenlandse werknemers te bevorderen. Europa heeft echter geoordeeld dat de 

gevraagde informatie disproportioneel was en een rem vormde op het vrij verkeer en op de 

vrije dienstverlening in Europa. De regering heeft beslist om het arrest van het Europees Hof 

niet aan te vechten, maar wel om de Limosa-aangifte aan te passen aan de vraag van het Hof, 

door in te gaan op het verzoek van het Hof om bepaalde informatievragen beter te motiveren. 

  

Bij de bespreking van uw beleidsnota in januari hebt u gezegd dat die aanpassing wellicht al 

in januari vorm zou krijgen. Een snelle oplossing was belangrijk, omdat de Limosa-aangifte 

een belangrijk wapen is in de strijd tegen de sociale fraude. Ik deel uw mening dat de Limosa-

aangifte een belangrijk wapen is en dat sociale fraude aangepakt moet worden, niet alleen 

vanwege de sociale fraude, maar vaak ook voor de bescherming van de buitenlandse 

werknemers en voor de veiligheid op heel wat werven. 

  

Mijnheer de staatssecretaris, hoever staat het nu met de hervorming van de Limosa-aangifte? 

Op de website van de FOD Sociale Zekerheid staat namelijk nog altijd dat, naar aanleiding 

van de uitspraak van het Hof van Justitie van 19 december 2012, de meldingsplicht voorlopig 

is opgeschort en dat er geen sancties zullen volgen indien de meldingsplicht niet wordt 

nageleefd. 

  

Wij zijn ondertussen wel al vijf maanden verder en het is nog niet aangepast. Mijn vraag is 

dan ook waarom dit nog niet werd aangepast. Welke aanpassingen werden er eventueel al wel 

doorgevoerd? Wat zijn de gevolgen? Blijft de waarde van het instrument inzake 

fraudebestrijding bewaard? Wanneer zal de Limosa-aangifte opnieuw in gebruik worden 

genomen en onder welke vorm? Ik hoop dat dit heel binnenkort zal zijn want dit duurt nu toch 

al langer dan u in januari had aangekondigd. 

  

02.02 Nadia Sminate (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb een identieke vraag. Ik zal 

de inleiding niet herhalen, want de inhoud is juist dezelfde. Ik beperk mij tot de vragen. 

  

In welke zin zal de Limosa-aangifte voor zelfstandigen worden aangepast? Welke stappen 

hebt u al gezet om die aanpassing door te voeren? Wat is de timing daarvoor? Wat zullen de 

gevolgen zijn voor de strijd tegen de sociale fraude? 

  

02.03 Staatssecretaris John Crombez: Wat ik toen heb gezegd – dat is belangrijk in het 

geheel – is dat ik tevreden was met het arrest, in zoverre het duidelijk heeft aangetoond 

waarom nationale maatregelen nodig zijn in de strijd tegen sociale dumping en 

concurrentievervalsing. Dat betreft bijna heel het arrest, met de conclusie van 

disproportionaliteit. 

  

Ik heb toen gezegd dat wij het in januari zouden proberen aan te passen. Wij hebben dat ook 

gedaan. Wij hadden in de regering heel snel een akkoord over de aanpassing. Daarna werd het 



KB geschreven. U vraagt namelijk ook naar de timing. Het KB is beslist en getekend op 

19 maart. Het vervelende aan dat arrest komt tot uiting in de aanpassing van de databank. Het 

aanpassen in het besluit is dus snel gegaan. Het KB werd al in maart getekend, maar de 

aanpassingen van het formulier en de databank zijn nog niet gebeurd. De reden waarom er 

nog “geschorst” staat, is dat men daarvoor bijna een half jaar nodig heeft. 

  

(…): (…) 

  

02.04 Staatssecretaris John Crombez: Om die aanpassing uit te voeren. De administraties 

werden van bij het begin betrokken bij de besprekingen voor de aanpassing zelf, maar de 

vroegst mogelijke datum waarop het weer op de website zal staan en operationeel zal zijn, is 1 

juli. Het is een straf verhaal. In het arrest staat dat de proporties niet goed zijn. Men past de 

proporties aan, maar de aanpassing in het systeem duurt enkele maanden. Er was dus blijkbaar 

geen enkele mogelijkheid om dat sneller te doen. Ik heb dat ook geconstateerd. Dat betekent 

heel concreet dat het systeem, in een aangepaste vorm, op 1 juli opnieuw beschikbaar zou 

moeten zijn. 

  

U stelt ook een vraag over de manier waarop die systemen het gemakkelijkst en het efficiëntst 

kunnen worden beheerd. Dat is een interessante discussie. Het is voor mij ook een heel 

opmerkelijke vaststelling geweest, vast te moeten stellen dat het maanden vergt om een aantal 

velden aan te passen en te schrappen. 

  

Wij zijn onmiddellijk met alle betrokken administraties rond de tafel gaan zitten om te weten 

te komen wat het op technisch vlak zou betekenen om dat aan te passen. Ondanks 

herhaaldelijke vragen of het wel echt nodig was om daaraan maanden te werken, was men 

daarin heel stellig. 

  

Wat is het voorwerp van de aanpassing? Wij hebben bekeken welke gegevens binnen die 

proportievraag echt nodig zijn om ervoor te zorgen dat men nog een performant systeem 

heeft. 

  

Wij weten dat het nuttig is omdat de wijzigingen die mijn voorganger Carl Devlies heeft 

aangebracht zoals het invullen van de vragenlijst, een effect hebben gehad op de enorme 

toename van schijnzelfstandigheid in 2011 van vooral Bulgaren en Roemenen. 

  

Hier geldt een beetje hetzelfde. Wij hebben met de inspectiediensten die volgens artikel 9 van 

het koninklijk besluit van maart 2007 bevoegd zijn om die naleving te controleren, bekeken 

wat we nodig hadden om het systeem performant te houden. 

  

Het koninklijk besluit van maart 2007 voert Hoofdstuk 8, Titel IV van de programmawet van 

december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen 

uit. Het arrest betrof de melding van de zelfstandigen. 

  

Er is een unieke aangifte in plaats van de twee aangiften die totnogtoe bestonden - de 

vereenvoudigde aangifte, die twaalf maanden geldig was, maar waarbij sommige sectoren 

uitgesloten waren, en de specifieke aangifte voor activiteiten uit de uitzend- en de bouwsector. 

  

De vereenvoudiging van het meedelen van informatie zorgt ervoor dat de twee aangiften 

konden worden gereduceerd met, voor alle duidelijkheid, het feit dat de geldigheid van de 

aangifte voor de activiteiten van de uitzend- en bouwsector beperkt is tot de periode waarop 



de aangifte betrekking heeft, terwijl de aangifte 12 maanden geldig blijft voor de andere 

activiteiten. 

  

Het wijzigingsbesluit is gepubliceerd op 2 maart in het Belgisch Staatsblad. Het treedt op 

1 juli in werking. Dit besluit wordt enkel en alleen verklaard door de aanpassing van het 

computersysteem zelf en de backoffice die daaraan gekoppeld is. 

  

Ik verwijs voor alle verschillende aanpassingen ook graag naar het verslag aan de Koning, 

omdat het nogal uitvoerig is 

  

Voor de aanpassingen hebben wij gezocht naar een andere proportie van de gevraagde 

informatie ten opzichte van de doelstelling, zonder dat de slagkracht van het instrument naar 

gebruik in detectie of bestrijding van fraude zou verminderen. Dat is de doelstelling die wij 

hebben gehanteerd. 

  

In een tweede fase zal dat hoofdstuk 8 van titel 4 van de Programmawet van 2006 tot 

voorafgaande vermelding van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen worden aangepast 

om de Limosa-aangifte nog verder te kunnen vereenvoudigen. 

  

Het voorontwerp kende een eerste lezing op de Ministerraad van 26 april en zit nu bij de 

verschillende instanties zoals de NAR. Zodra dat definitief is goedgekeurd, zal nog een 

nieuwe aanpassing van het besluit nodig zijn om dit nog verder te kunnen vereenvoudigen, 

maar altijd in dezelfde optiek dat een vereenvoudiging niet zou mogen leiden tot een mindere 

impact van het gebruik van die databank. 

  

02.05 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, wij hadden een systeem dat 

functioneerde, dat een hulpmiddel was in de strijd tegen de fraude. Ik betreur dat wij ten 

gevolge van een arrest van het Europees Hof zoveel vertraging oplopen, ook vanwege de 

techniciteit van die databank. Ik hoop dat dit u doet nadenken. Als u morgen of overmorgen 

terug enkele velden wilt toevoegen of wilt weglaten, moet dit sneller kunnen gaan dan in zes 

maanden. Op het vlak van informaticabeheer zou alles toch sneller moeten kunnen verlopen, 

want anders zijn wij niet mee met onze tijd. Het kan ook zijn dat u binnen drie maanden 

vaststelt dat men beter die of die informatie zou weglaten of een bepaald detail wel zou 

moeten opvragen. Dat is één ding over de technische kant van de zaak. Ik hoop dat het zo snel 

mogelijk ingevoerd wordt.  

  

Ik hoop evenwel ook dat deze wijzigingen volledig voldoen aan wat Europa gevraagd heeft. 

Wij moeten nu echt zeker zijn dat wij niet meer zullen worden teruggefloten op dat vlak door 

Europa en dat wij niet meer opnieuw voor een verrassing komen te staan omdat het nog niet 

zou voldoen. Ik hoop dat dit ook afgetoetst is met Europa, om te bekijken of het op deze wijze 

voldoende is.  

  

02.06 Nadia Sminate (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, zes maanden is lang om 

dergelijke technische informatica-aanpassing door te voeren. De zaken zijn wat ze zijn. Op 

2 juli zullen wij controleren of het dan is uitgevoerd. Het is wel zo dat wij van het eerste 

trimester 2013 weinig of geen gegevens hebben. De zelfstandigen mochten nog altijd de 

gegevens invullen, dus hier en daar zal er misschien enige informatie zijn. Er zullen echter 

weinig gegevens zijn voor die periode en ik vraag me dan af of dit gevolgen heeft gehad voor 

uw beleid inzake de strijd tegen de sociale fraude. Het is een belangrijk gegeven dat men van 



die periode niet weet wat er is gebeurd met de buitenlandse zelfstandigen. Daar zou ik toch 

graag een antwoord op krijgen.  

  

02.07 Staatssecretaris John Crombez: Er zijn drie punten aangehaald. Het arrest heeft het 

gebruik opgeschort, maar het is niet zo dat wij daardoor geen informatie meer hebben over 

buitenlandse zelfstandigen die hier komen werken. Er zijn wel degelijk nog andere 

aanknopingspunten, maar het is inderdaad een belangrijk instrument minder en dat maakt het 

moeilijker om het in kaart te brengen.  

  

Een kort antwoord op de eerste vraag. Als wij nog aanpassingen uitvoeren, is dat een andere 

situatie: nu hadden wij niets, omdat het was opgeschort. Als wij nu aanpassingen uitvoeren, 

betekent dit niet dat het systeem onbruikbaar en opgeschort is.  

  

Het heeft mij doen nadenken over de impact van dergelijke schorsing op zowel onze eigen 

systemen alsook op Europa. Ik kan niet overleggen met de rechters in Europa of het nu in 

orde is of niet. Wij hebben veel contact gehad met Europa, maar ik voorspel dat wij 

voortdurend een spanningsveld zullen hebben. Het hof legt zelf uit hoe nodig en belangrijk 

het is en neemt vervolgens een beslissing met een impact die het niet kent, maar die maanden 

duurt. Dat leggen wij in Europa uit: pas op met redelijke vragen, maar die een repercussie 

kunnen hebben op het gebruik van systemen, met precies het omgekeerde effect van wat u 

aanraadt dat er moet gebeuren, met name de strijd tegen sociale dumping en 

concurrentievervalsing. Ook in dit Parlement zorgt die discussie voortdurend voor een 

spanningsveld: wat kunnen wij doen dat voor Europa aanvaardbaar is? Dat is zeer moeilijk te 

voorspellen en daar is een probleem tussen de lidstaten en het Europese niveau.  

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


