15 oktober 2007

Arbeids-, sociale zekerheids- en immigratierecht
LIMOSA – Nieuwe Vrijstellingen voor zakenreizen and congressen
Het Koninklijk Besluit dat nieuwe vrijstellingen met betrekking tot de verplichte
Limosa-aangifte heeft ingevoerd voor bepaalde categorieën van personen werd op
13 september in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is retroactief inwerking
getreden vanaf 1 april 2007.
Zoals u zich wellicht zal herinneren, werd LIMOSA ingevoerd op 1 april 2007 en
bestaat het uit:
• Een verplichte melding voor elke gedetacheerde werknemer en voor elke
buitenlandse zelfstandige die tijdelijk en/of gedeeltelijk in België werken (te
vergelijken met de DIMONA aangifte voor werknemers die onderworpen zijn
aan Belgische sociale zekerheid)
• Een geïnformatiseerd systeem van uitwisseling tussen de verschillende
Gewesten (bevoegd voor de aanvraag van arbeidskaarten), het Ministerie van
Middenstand (voor beroepskaarten) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken
(voor verblijfskaarten). De informatie zal beschikbaar worden en zal kunnen
worden uitgewisseld tussen deze verschillende instanties
Wanneer Limosa eerder dit jaar werd ingevoerd, werden er vrijstellingen
gecreëerd voor, onder meer, personen die vergaderingen in beperkte kring en
wetenschappelijke congressen bijwonen (voor beiden wanneer ze niet langer dan
5 dagen per kalendermaand hiervoor naar België komen) evenals voor bepaalde
categorieën van stagiairs. Het was echter duidelijk dat deze vrijstellingen niet
rekening hield met de buitenlandse zakengemeenschap in België en had zelfs een
negatief effect op het aantal internationale congressen die werden gehouden in
België.
De inhoud van het nieuwe Koninklijk Besluit werd in juli door de Ministerraad
goedgekeurd en ondertekend op 30 augustus. De tekst stelt de hierna vermelde
categorieën van personen vrij van de Limosa verplichting:
• Personen die een wetenschappelijk congres bijwonen (zonder tijdslimiet);
• Personen die een vergadering in beperkte kring bijwonen, tot 60
activiteitsdagen per kalenderjaar (gelimiteerd tot 20 opeenvolgende
kalenderdagen per vergadering).
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