Erratum bij de versie 2022/1 van de glossaria Dimona, Notificatie en Personnel File
Consultation Answer
Gecorrigeerde versie van 10/05/2022
Deze aanpassingen zullen van toepassing zijn vanaf het deployment van de Dimona-release van 7 april
2022.

Glossaria:
Glossarium Dimona:


Zone “AARD WERKNEMER” (00655 - WorkerType):
o Aanpassing van het toegelaten domein (geldig voor de glossaria Dimona, Notification en
Personnel File Consultation Answer):
ER IS
A17 (Artikel 17) = specifieke werknemerscategorie (animator, monitor, sportmanifestatie...)
BCW (Build & Construction Worker) = werknemer in de bouwsector (met uitzondering van IVT, RTA, STU en DWD)
DWD (Dimona without DmfA) = werknemer niet onderworpen aan bijdragen
EXT (Extra worker) = gelegenheidswerknemer
FLX (Flexi-Job) = werknemer die geniet van een flexiloon
IVT (Individual Vocational Training) = individuele beroepsopleiding
PMP (Parlementair mandaat) = Federaal / regionaal parlements- of regeringslid
QUA (Quarantaine) = gelegenheidswerknemer in quarantaine
RTA (Registered Trainees or Assimilated) = erkende leerling of gelijkgestelde in de bouwsector. De leerlingen in de andere sectoren
worden aangegeven via OTH.
STU (Student) = student
STX (Student extra) = gelegenheidswerknemer student (! Opgelet, vanaf het kwartaal 2014/1 is het niet meer mogelijk een aangifte in
te voeren van dit type werknemer)
TEA (Teacher) = personeel van de onderwijsinstellingen (code E in DmfAPPL)
TRI (Transition Internship) = instapstage
STG (Stagiair) = stagiair arbeidsongevallenregeling
OTH = andere
Glossarium DIMONA alleen:
Voor aangiften met betrekking tot een provinciaal of plaatselijk bestuur zijn enkel de volgende waarden toegelaten : A17, IVT, STU,
TEA, TRI, DWD, STG en OTH.
Zoniet zijn alle waarden toegelaten behalve TEA.

MOET ZIJN
A17 (Artikel 17) = specifieke werknemerscategorie (animator, monitor, sportmanifestatie...) (! Opgelet : vanaf het kwartaal 2022/1 is
het niet langer mogelijk om aangiften voor dit type werknemer in te dienen)
BCW (Build & Construction Worker) = werknemer in de bouwsector (met uitzondering van IVT, RTA, STU en DWD)
DWD (Dimona without DmfA) = werknemer niet onderworpen aan bijdragen
EXT (Extra worker) = gelegenheidswerknemer
FLX (Flexi-Job) = werknemer die geniet van een flexiloon
IVT (Individual Vocational Training) = individuele beroepsopleiding
O17 (Artikel 17) = specifieke categorie van werknemers van de socio-culturele sector en andere (vanaf 2022/1)
PMP (Parlementair mandaat) = Federaal / regionaal parlements- of regeringslid
QUA (Quarantaine) = gelegenheidswerknemer in quarantaine
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RTA (Registered Trainees or Assimilated) = erkende leerling of gelijkgestelde in de bouwsector. De leerlingen in de andere sectoren
worden aangegeven via OTH.
S17 (Artikel 17) = specifieke categorie van werknemers van de sportsector (vanaf 2022/1)
STG (Stagiair) = stagiair arbeidsongevallenregeling
STU (Student) = student
STX (Student extra) = gelegenheidswerknemer student (! Opgelet, vanaf het kwartaal 2014/1 is het niet meer mogelijk een aangifte in
te voeren van dit type werknemer)
T17 (Artikel 17) = specifieke categorie van werknemers van de openbare TV (vanaf 2022/1)
TEA (Teacher) = personeel van de onderwijsinstellingen (code E in DmfAPPL). Code afgeschaft vanaf het kwartaal 1/2022.
TRI (Transition Internship) = instapstage
OTH = andere
Glossarium DIMONA alleen:
Voor aangiften met betrekking tot een provinciaal of plaatselijk bestuur voor de periode t.e.m. 31/12/2021 zijn enkel de volgende
waarden toegelaten : A17, IVT, STU, TEA, TRI, DWD, STG en OTH.
Zoniet zijn alle waarden toegelaten behalve TEA.

o

Toevoeging van de foutcode 00655-350: "Type werknemer verboden voor deze werkgever"
(vervangt de tekst "Ander werknemerstype dan DWD en A17 verboden voor deze werkgever ")



Functioneel blok “Natuurlijke persoon” (90017 - NaturalPerson):
o Toevoeging van een extra beperking: "Blokkerende (B) anomalie 369 in de gevallen T17, O17
en S17."



Zone “AARD WERKNEMER” (01135 - PlannedHoursNbr):
o Aanpassing van de aanwezigheid:
ER IS
Verplicht indien de aangifte werd ingediend voor het type werknemer "STU" en een periode na 01/01/2017 (inclusief).
Verboden voor de andere types werknemer of voor een periode vóór 01/01/2017 (exclusief).

MOET ZIJN
Verplicht als de aangifte uitgevoerd werd voor de types werknemer "STU", "O17" en "S17". Verboden voor de andere
types werknemer.



Zone “ DATUM BEGIN ” (00910 - StartingDate):
o Aanpassing van het toegelaten domein:
ER IS
De begindatum van de Dimonaperiode moet vroeger vallen dan het lopende jaar + 10 jaar en later of gelijktijdig dan 1920-01-01.
Een aangifte voor een werknemer van het type FLX (Flexi-job) kan niet meer dan 31 dagen voor het begin van het kwartaal van
indiensttreding gedaan worden.

MOET ZIJN
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De begindatum van de Dimonaperiode moet vroeger vallen dan het lopende jaar + 10 jaar en later of gelijktijdig dan 1920-01-01.
Een aangifte voor een werknemer van het type FLX (Flexi-job) kan niet meer dan 31 dagen voor het begin van het kwartaal van
indiensttreding gedaan worden.
In het geval van een aangifte voor een werknemer van type A17 (artikel 17) kan de aanvangsdatum niet na 2021 liggen.
In het geval van een aangifte voor een werknemer van het type O17, S17 of T17 (artikel 17) kan de datum van indiensttreding niet
vóór 2022 liggen en mag de aangifte niet meer dan 15 dagen voor het begin van het trimester van de indiensttreding worden
ingediend.



Zone « DATUM EINDE » (00911 - EndingDate) – NEW 24/03
o Aanpassing van het toegelaten domein:

ER IS
De einddatum moet vroeger vallen dan het lopende jaar + 10 jaar en later of gelijktijdig dan 1999-01-01. De waarde
9999-12-31 wordt enkel toegestaan in een wijzigende Dimona-aangifte.
Voor een Dimona Horeca met dagforfait, een Dimona Artikel 17 of een Dimona gelegenheidswerknemer in
quarantaine moet de einddatum gelijk zijn aan de begindatum.
Voor een student (type werknemer = STU) moet de einddatum in hetzelfde trimester vallen als de begindatum.
Om een Dimona voor een Flexi-Job te doen per periode moet de einddatum altijd na de begindatum liggen.

MOET ZIJN
De einddatum moet vroeger vallen dan het lopende jaar + 10 jaar en later of gelijktijdig dan 1999-01-01. De waarde
9999-12-31 wordt enkel toegestaan in een wijzigende Dimona-aangifte.
Voor een Dimona Horeca met dagforfait, een Dimona Artikel 17 (de type A17 of T17) of een Dimona
gelegenheidswerknemer in quarantaine moet de einddatum gelijk zijn aan de begindatum.
Voor een student (type werknemer = STU) of een Artikel 17 (type werknemer = O17 of S17) moet de einddatum in
hetzelfde trimester vallen als de begindatum.
Om een Dimona voor een Flexi-Job te doen per periode moet de einddatum altijd na de begindatum liggen.

o

Aanpassing van de aanwezigheid:
ER IS

Verplicht indien het formulier betrekking heeft op:
- een Dimona-aangifte OUT
- of het een Dimona-aangifte IN is van een uitzendkracht (Paritair comité = 322), van een gelegenheidswerknemer
(Type werknemer = EXT), een student (Type werknemer = STU), een persoon in een beroepsopleiding (Type
werknemer = IVT), een persoon in en instapstage (Type werknemer = TRI) of een stagiair (Type werknemer = STG).
- of een aangifte creatie dagelijkse registratie.
Verboden in het geval van een aangifte annulatie dagelijkse registratie.
Facultatief in de andere gevallen.
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MOET ZIJN
Verplicht indien het formulier betrekking heeft op:
- een Dimona-aangifte OUT
- of het een Dimona-aangifte IN is van een uitzendkracht (Paritair comité = 322), van een gelegenheidswerknemer
(Type werknemer = EXT), een student (Type werknemer = STU), een persoon in een beroepsopleiding (Type
werknemer = IVT), een persoon in en instapstage (Type werknemer = TRI), een stagiair (Type werknemer = STG) of een
Artikel 17 (Type werknemer = A17, O17, S17 of T17).
- of een aangifte creatie dagelijkse registratie.
Verboden in het geval van een aangifte annulatie dagelijkse registratie.
Facultatief in de andere gevallen.

Glossaria Notification en Personnel File Consultation Answer:


Zone “TYPE CONTINGENT” (01018 - QuotaType):
o Aanpassing van het toegelaten domein:
ER IS

MOET ZIJN

"ARTICLE17"
"STUDENT"
"HORECA_EMPLOYER"
"HORECA_WORKER"

“A17_PUBTV”
“A17_YEAR_SPORT”
“A17_QUARTER_SPORT”
“A17_STUDENT_SPORT”
“A17_YEAR_OTHER”
“A17_QUARTER_OTHER”
“A17_STUDENT_OTHER”
"ARTICLE17"
"STUDENT"
"HORECA_EMPLOYER"
"HORECA_WORKER"
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Xml- schemas (versies 2021/4 en 2022/1):


Element : WorkerType
o Xml schema van Dimona:
ER IS

<xs:element name="WorkerType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>00655</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="replace"/>
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:enumeration value="A17"/>
<xs:enumeration value="BCW"/>
<xs:enumeration value="EXT"/>
<xs:enumeration value="FLX"/>
<xs:enumeration value="IVT"/>
<xs:enumeration value="PMP"/>
<xs:enumeration value="QUA"/>
<xs:enumeration value="RTA"/>
<xs:enumeration value="STU"/>
<xs:enumeration value="TEA"/>
<xs:enumeration value="TRI"/>
<xs:enumeration value="DWD"/>
<xs:enumeration value="STG"/>
<xs:enumeration value="OTH"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

MOET ZIJN
<xs:element name="WorkerType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>00655</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="replace"/>
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:enumeration value="A17"/>
<xs:enumeration value="BCW"/>
<xs:enumeration value="EXT"/>
<xs:enumeration value="FLX"/>
<xs:enumeration value="IVT"/>

<xs:enumeration value="O17"/>
<xs:enumeration value="PMP"/>
<xs:enumeration value="QUA"/>
<xs:enumeration value="RTA"/>

<xs:enumeration value="S17"/>
<xs:enumeration value="STU"/>

<xs:enumeration value="T17"/>
<xs:enumeration value="TEA"/>
<xs:enumeration value="TRI"/>
<xs:enumeration value="DWD"/>
<xs:enumeration value="STG"/>
<xs:enumeration value="OTH"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

o Xml-schemas van Notification en Personnel File Consultation Answer:
ER IS
<xs:element name="WorkerType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>00655</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="replace"/>
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:enumeration value="A17"/>
<xs:enumeration value="BCW"/>
<xs:enumeration value="DWD"/>
<xs:enumeration value="EXT"/>
<xs:enumeration value="FLX"/>
<xs:enumeration value="IVT"/>
<xs:enumeration value="PMP"/>
<xs:enumeration value="QUA"/>
<xs:enumeration value="RTA"/>
<xs:enumeration value="STU"/>
<xs:enumeration value="STX"/>
<xs:enumeration value="TEA"/>
<xs:enumeration value="TRI"/>
<xs:enumeration value="DWD"/>
<xs:enumeration value="STG"/>
<xs:enumeration value="OTH"/>
</xs:restriction>

MOET ZIJN
<xs:element name="WorkerType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>00655</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="replace"/>
<xs:maxLength value="3"/>
<xs:enumeration value="A17"/>
<xs:enumeration value="BCW"/>
<xs:enumeration value="DWD"/>
<xs:enumeration value="EXT"/>
<xs:enumeration value="FLX"/>
<xs:enumeration value="IVT"/>

<xs:enumeration value="O17"/>
<xs:enumeration value="PMP"/>
<xs:enumeration value="QUA"/>
<xs:enumeration value="RTA"/>

<xs:enumeration value="S17"/>
<xs:enumeration value="STU"/>
<xs:enumeration value="STX"/>

<xs:enumeration value="T17"/>
<xs:enumeration value="TEA"/>
<xs:enumeration value="TRI"/>
<xs:enumeration value="STG"/>
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</xs:simpleType>
</xs:element>



<xs:enumeration value="OTH"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

Element : QuotaType
o Xml-schemas van Notification en Personnel File Consultation Answer :

Il y a
<xs:element name="QuotaType">

Il faut
<xs:element name="QuotaType">

<xs:annotation>
<xs:documentation>01018</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20"/>
<xs:enumeration value="ARTICLE17"/>
<xs:enumeration value="STUDENT"/>
<xs:enumeration value="HORECA_EMPLOYER"/>
<xs:enumeration value="HORECA_WORKER"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

<xs:annotation>
<xs:documentation>01018</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20"/>

<xs:enumeration value="A17_PUBTV"/>
<xs:enumeration value="A17_YEAR_SPORT"/>
<xs:enumeration value="A17_QUARTER_SPORT"/>
<xs:enumeration value="A17_STUDENT_SPORT"/>
<xs:enumeration value="A17_YEAR_OTHER"/>
<xs:enumeration value="A17_QUARTER_OTHER"/>
<xs:enumeration value="A17_STUDENT_OTHER"/>
<xs:enumeration value="ARTICLE17"/>
<xs:enumeration value="STUDENT"/>
<xs:enumeration value="HORECA_EMPLOYER"/>
<xs:enumeration value="HORECA_WORKER"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

6

