Persbericht van de Ministerraad van 25 oktober 2018

Bepaling van de risicosectoren voor de Limosa-melding
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 25/10/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Zelfstandigen Denis
Ducarme en staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer een ontwerp van
koninklijk besluit goed dat de risicosectoren bepaalt voor de voorafgaande melding voor gedetacheerde
zelfstandigen, de zogenaamde ‘Limosa’-melding.
De algemene ‘Limosa’-meldingsplicht voor zelfstandigen werd omgevormd tot een meldingsplicht voor
welbepaalde, limitatief opgesomde risicosectoren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vereisten van de
Europese Commissie op het vlak van de uitvoering door België van het arrest C-577/10 van 19 december 2012
van het Hof van Justitie.
Dit ontwerp legt de drie risicosectoren voor de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen vast, namelijk:

de sector werken in onroerende staat
de schoonmaaksector
de vleessector
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het
Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat betreft de bepaling van de
risicosectoren bedoeld in artikel 137, eerste lid, 6° van de programmawet (I) van 27 december 2006 in het kader
van de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen en tot vaststelling van de datum van
inwerkingtreding van artikel 47, (2), van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake
sociale zaken
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