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Limosa Exemption Form
Nederlandse versie

Bewijzen van Limosa-aangiftes of naar behoren ondertekende vrijstellingsformulieren dienen 5 dagen  
voor de aanvang van de diensten per e-mail te worden verzonden naar LimosaEuroclear@euroclear.com

De vennootschap/overheidsdienst/onderwijsinstelling

Naam:  

Ondernemingsnummer:  

(nvt voor onderwijsinstellingen)

Vertegenwoordigd door:  

in hoedanigheid van (functie):  

hierna handelend als werkgever van 

(A):  

(B):  

(C):  

(D):  

(E):  

(naam van de persoon of de personen op wie de vrijstelling van toepassing is)

attesteert dat voornoemde werknemer(s) momenteel door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan onze firma  
en dat de aanwezigheid van diezelfde werknemer(s) in Euroclear kantoren van

aanvangsdatum:  einddatum: 
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geen voorafgaandelijke Limosa-aangifte vereist omwille van onderstaande redenen:

1) hij/zij komt als gespecialiseerde technicus van onze buitenlandse onderneming naar België om dringende onderhoudswerken  
of dringende reparatiewerken uit te voeren aan machines of apparatuur die wij zelf in het verleden aan uw firma hebben 
geleverd. Deze werkzaamheden zullen niet meer dan 5 dagen in beslag nemen;

2) hij/zij is een in België gedomicilieerde werknemer die gewoonlijk in België werkt en in principe onderworpen is aan 
Belgische sociale zekerheid;

3) hij/zij is als in het buitenland gedomicilieerde werknemer uitsluitend bij onze firma en in België tewerkgesteld met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (bijvoorbeeld grensarbeiders);

4) hij/zij is een werknemer uit de sector van het internationaal vervoer van personen of goederen, wiens activiteiten in België, 
voor zover hij/zij in België geen cabotageactiviteiten uitoefent, vrijgesteld zijn van deze voorafgaandelijke meldingsplicht;

5) hij/zij zal als gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemer uitsluitend instaan voor het installeren en/of assembleren 
van eerder door onze firma aan uw onderneming geleverde goederen. Deze werkzaamheden zullen niet meer dan 8 dagen  
in beslag nemen (1);

6) hij/zij is als statutair of contractueel personeelslid van een buitenlandse overheidsdienst, vrijgesteld van voorafgaandelijke 
Limosa-aangifte;

7) hij/zij vervult als stagiair-student in België een verplichte stage in het kader van zijn/haar studies of een beroepsopleiding;

8) hij/zij verklaart enkel door Belgische werkgevers te worden tewerkgesteld;

9) hij/zij komt in België een vergadering/vergaderingen “in beperkte kring” bijwonen die niet meer dan 20 opeenvolgende 
kalenderdagen zal/zullen duren. Hij/zij zal gedurende het huidige kalenderjaar in totaal niet meer dan 60 dagen in België 
aanwezig zijn op dergelijke vergaderingen (2).

___________
(1) Een eventuele opleiding aan de personen die deze goederen zullen gebruiken, valt ook onder deze kwalificatie.
(2) Gaat bijvoorbeeld om contractonderhandelingen, evaluatiegesprekken, strategische vergaderingen, trainingen,  

commerciële besprekingen,...

Werknemer Nummer overeenstemmend met de hierboven genoemde  
reden waarom geen Limosa-aangifte dient te gebeuren

(A) Vrijstelling nummer: 

(B) Vrijstelling nummer: 

(C) Vrijstelling nummer: 

(D) Vrijstelling nummer: 

(E) Vrijstelling nummer: 

Handtekening werkgever/overheidsdienst/onderwijsinstelling

Naam:  

Functie:  

Plaats:  Datum: 

Geautoriseerde handtekening

IN
91

9_
N
L


	undefined: 
	undefined_2: 
	acting as the employer of: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	presence of the aforementioned employees in Euroclear offices from: 
	finishing date: 
	exemption number: 
	exemption number_2: 
	exemption number_3: 
	exemption number_4: 
	exemption number_5: 
	Place: 
	Date: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 


