7 maart 2008
Arbeids-, sociale zekerheids- en immigratierecht
Sociale zekerheidsverdrag tussen India en België
De Belgische regering heeft een Wetsontwerp goedgekeurd die het sociale
zekerheidsverdrag tussen India en België moet doen in werking treden. Het
verdrag, dat werd gesloten in november 2006, wordt aanzien als een
modelverdrag omdat het het eerste verdrag is in zijn soort dat ooit door de
Indiase autoriteiten is onderhandeld. Het verdrag, dat zowel van groot belang zal
zijn voor de Belgische economie als voor Indiase investeringen in België, heeft
twee belangrijke doelstellingen:
• Wanneer een Indiase werkgever een werknemer naar België stuurt om er op
een tijdelijke basis te werken, staat het verdrag toe dat de werknemer zijn
thuislanddekking kan behouden voor de duurtijd van zijn tijdelijke buitenlandse
opdracht en dat hij onderworpen kan blijven aan het sociale zekerheidsregime
van de eerste verdragstaat voor een periode van maximum 5 jaar (principes
van detachering) onder zeker voorwaarden.
• Indiase onderdanen, die Belgische sociale zekerheidsbijdragen hebben betaald
of die deze bijdragen zullen betalen, zullen in de mogelijkheid zijn om een
Belgisch pensioen te genieten bij hun pensionering in India.
Het verdrag kent dezelfde voordelen toe aan Belgen die werken in India.
Het advocatenkantoor Laga werkte actief mee aan de totstandkoming van het
verdrag als adviseurs voor de vertegenwoordigers van de Indiase regering.
Betrokken bedrijven dienen met de volgende elementen rekening te houden op
het ogenblik van de inwerkingtreding van het verdrag :
•
•
•
•
•

Voorbereiding documenten en aanvraag werkvergunning;
Overgang van Belgische sociale zekerheid naar dekking onder het verdrag;
Aanvraag voor vrijstelling vóór de inwerkingtreding van het verdrag;
Statuut van zelfstandige vennootschapsmandatarissen;
Pensioenaanvragen …

De inwerkingtreding van dit verdrag is voorzien voor 1 januari 2009
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