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1.  ALGEMEEN 

Het doel van dit document is om de lezer een beeld te geven van de wijzigingen in 
Dimona versie 1.43. 

De aanpassing Dimona zal in productie geplaatst worden vanaf 07/04/2022.  

Dit document bevat de volgende hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 1: Installatie richtlijnen 

 Cache leegmaken 

 Hoofdstuk 2: Gepubliceerde documentatie 

 Administratieve instructies 

 Glossarium 

 Hoofdstuk 3: Scope 

 Hoofdstuk 4: Verenigingswerk en artikel 17 – nieuw systeem sinds 2022 

 Hoofdstuk 5: XSD veranderingen en glossaria 
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2.  INSTALLATIE RICHTLIJNEN 

Hieronder vindt u de installatie richtlijnen voor het leegmaken van de cache. 

De toepassing Dimona gebruikt javascript en op sommige pc's van de gebruikers is 
de bijwerking van het javascript niet automatisch. 

Indien u problemen ondervindt met de kalenderfunctie in de toepassing Multi-
dimona, dan komt dit omdat u niet de laatste versie van javascript gebruikt. 

Om dit op te lossen, moet u de cache leegmaken: 

2.1. Internet Explorer  
 Voor explorer moet u volgende stappen uitvoeren 

1. Open Internet Explorer 

2. Klik op "CTRL - Shift – Delete” 

3. Vink "Temporary Internet Files" en “Cookies and website data” aan 

4. Klik “Delete" 

2.2. Edge  
 Voor Edge moet u volgende stappen uitvoeren 

1. Open Edge 

2. Klik op "CTRL - Shift – Delete” 

3. Vink " Browsing history", Download history,  
Cookies and other site data  en “Cached images and files” aan 

4. Klik “Clear now" (Nu wissen) 

2.3. Firefox  
 Voor Firefox moet u volgende stappen uitvoeren 

1. Open Firefox 

2. Klik op “CTRL+SHFT+DEL” 

3. Selecteer “Cookies” en “Cache” 

4. Klik op de knop Clear Now (Nu wissen) 

2.4. Chrome  
 Voor Chrome moet u volgende stappen uitvoeren 

1. Open Chrome 

2. Klik op “CTRL+SHFT+DEL”. 

3. Selecteer “Cookies” en “Cached images and files” 

4. Klik op Clear browsing data (Browsegegevens wissen) 

 

Nadien sluit u uw internetbrowser af en start u de Dimona-toepassing opnieuw. 
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3.  GEPUBLICEERDE DOCUMENTATIE 

Hierbij vindt u een lijst van de publicaties gelinkt aan de release van Dimona. 
 

3.1. Administratieve instructies 
U kan de administratieve instructies terugvinden op het Techlib van de 
portaalsite : 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/index.htm?type=all 

 

3.2. Glossarium 
U kan het glossarium Dimona terugvinden op het Techlib van de portaalsite: 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/techlib.htm#dimona 

4.  SCOPE 

Deze release bevat de volgende veranderingen: 

 Verenigingswerk en Artikel 17 – Nieuw systeem sinds 2022 

 XSD veranderingen en glossaria 

5.  VERENIGINGSWERK EN ARTIKEL 17 – 
 NIEUW SYSTEEM SINDS 2022 

5.1. Inleiding 
 
Sinds 1 januari 2022 zijn het verenigingswerk en de "artikels 17" zoals die in 2021 
bestonden, geïntegreerd in een nieuw Artikel 17-systeem dat een reeksactiviteiten 
in de sportsector en de sociaal-culturele sector omvat. 
 

In Dimona impliceert dit de creatie van drie nieuwe werknemerstypes Artikel  17, 
afhankelijk van de sector waarin de activiteit wordt uitgevoerd en waarvoor 
verschillende contingenten gelden: 

 T17 voor Artikel 17-activiteiten bij de volgende werkgevers: RTBF, VRT en 
BRF 

- Jaarlijks contingent van 25 dagen 
- Geen kwartaalcontingent 

 
 
 

 
 
 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/index.htm?type=all
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/techlib.htm#dimona
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 O17 voor sociaal-culturele sectoren 

- Jaarlijks contingent van 300 uur en 
- Kwartaalcontingent van 100 uur voor het 1e, 2e en 4e kwartaal en 190 uur 

voor het 3e kwartaal 
 

 S17 voor de sportsector 

- Jaarlijks contingent van 450 uur en 
- Kwartaalcontingent van 150 uur voor het 1e, 2e en 4e kwartaal en 285 uur 

voor het 3e kwartaal 
 
Eenzelfde persoon kan prestaties verrichten in die drie sectoren, wat betekent dat 
de prestaties kunnen worden gecombineerd, maar tot een maximum van 450 uur 
per jaar, terwijl de contingenten van 300 uur in de sociaal-culturele sector en 25 
dagen bij de werkgevers in de openbare televisie wel nog steeds  moeten 
worden gerespecteerd. 
 
Als dezelfde persoon werkt voor een van de werkgevers van de openbare 
televisie en in een of beide andere sectoren, worden zijn dagen omgezet in uren 
(8 uur per gewerkte dag) die worden meegeteld in de  maximumcontingenten 
van de sectoren in kwestie. 
 
Een student die studentenarbeid uitoefent met solidariteitsbijdrage 
(werknemerstype "STU" in Dimona) kan zijn prestaties combineren met prestaties 
als Artikel 17, maar de uren als Artikel 17 zijn dan beperkt tot 190 uur per jaar, 
ongeacht het activiteitengebied. Ook de naleving van de kwartaalcontingenten is 
van toepassing. 
 
Indien een persoon eerst uren als Artikel 17 werkt en het in het kader van de 
combinatie met studentenarbeid toegestane contingent van 190 uur heeft 
overschreden en vervolgens als student met solidariteitsbijdrage gaat werken, 
worden de uren die de 190 overschrijden in mindering gebracht van zijn 
studentencontingent van 475 uur. 
 
Een nieuwe consultatietoepassing "Verenigingswerk" zal ter beschikking worden 
gesteld en zal de werknemer toelaten om het contingent en de nog toegestane 
uren in elke sector te raadplegen. 
 
Het invoeren van Dimona-aangiften en het raadplegen van het contingent is 
mogelijk vanaf begin april 2022. 
 
In de administratieve instructies 2022/1 vindt u een lijst met de activiteiten die 
mogelijk zijn in het kader van het nieuwe artikel 17: 
 
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates
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5.2. Dimona-aangifte 
Hieronder vindt u de aanpassingen voor Artikel 17 voor de verschillende Dimona-
kanalen. 
 

5.2.1. Dimona web niet beveiligd 

 
Om een Dimona-aangifte in te dienen, gaat u naar www.socialezekerheid.be en 
kiest u voor “Onderneming”. Vervolgens kiest u voor de onlinedienst Dimona. 
 
In de rechterkolom kiest u voor “Web niet-beveiligd – Dimona: aangeven”: 

 
 
De niet-beveiligde webtoepassing wordt uitgelegd op onderstaande link: 
 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/documents/pdf/man
ual_unsecured_N.pdf 

 

5.2.1.1. Indienst 

Volgende aanpassingen werden toegevoegd aan deze release voor Artikel 17. 
 
In de 3e stap kiest u het paritair comité XXX - Andere en kiest het type werknemer 
“Artikel 17 Socio-culturele sector en andere – O17” of “Artikel 17 Sportsector – 
S17”. 
 

 
 
U geeft vervolgens de begindatum en de einddatum in en het aantal uren. 
U mag geen aangifte doen vroeger dan 15 dagen vóór het volgend trimester. 
De periode moet in één trimester vallen. 
 

 

http://www.socialezekerheid.be/
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/documents/pdf/manual_unsecured_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/documents/pdf/manual_unsecured_N.pdf
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De 3 werkgevers “Openbare TV” kunnen eveneens aangifte doen voor het type 
werknemer “Artikel 17 Openbare TV – T17”: 
 

 
 
Hier gaat het om dagaangiften: 
 

 
 

5.2.1.2. Wijziging 

Om een aangifte S17, O17 of T17 te wijzigen, identificeert u de werkgever.  
U kiest voor “Wijziging” en kiest of het om een periode S17, O17 of T17 gaat. 
 
U geeft eveneens het identificatienummer van de periode in. Dit is het nummer 
van de aangifte dat u kreeg bij uw indienst. U klikt op volgende. 
 

 
 
U geeft de correcte begindatum, einddatum en het aantal uren in en klikt op 
volgende. 
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5.2.2. Dimona web beveiligd 

Indien u nog niet over beveiligde toegang beschikt, kan u dit aanvragen via de 
volgende pagina: 
https://wwwacc.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/registration/register/in
dex.htm . 
 
De beveiligde webtoepassing wordt uitgelegd op onderstaande link: 
 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/documents/pdf/ma
nual_secured_N.pdf 
 
Om een Dimona-aangifte in te dienen, gaat u naar www.socialezekerheid.be en 
kiest u voor “Onderneming”. Vervolgens kiest u voor de onlinedienst Dimona. 
 
In de rechterkolom kiest u voor “Web beveiligd – Personeelsbestand: aangeven 
en beheren”: 
 

 
 
U logt zich aan met uw beveiligde code. 

 

5.2.2.1. Indienst 

Volgende aanpassingen werden toegevoegd aan deze release voor Artikel 17. 
 
In de 2e stap kiest u het paritair comité XXX - Andere en kiest u als type 
werknemer “Artikel 17 Socio-culturele sector en andere – O17” of “Artikel 17 
Sportsector – S17”. 
 

 
 

https://wwwacc.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/registration/register/index.htm
https://wwwacc.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/registration/register/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/documents/pdf/manual_secured_N.pdf
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/documents/pdf/manual_secured_N.pdf
http://www.socialezekerheid.be/
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U geeft vervolgens de begindatum en de einddatum in en het aantal uren. 
U mag geen aangifte doen vroeger dan 15 dagen vóór het volgend trimester. 
De periode moet in één trimester vallen. 
 

 
 
De 3 werkgevers “Openbare TV” kunnen eveneens aangifte doen voor het type 
werknemer “Artikel 17 Openbare TV – T17”: 
 

 
 
Hier gaat het om dagaangiften: 
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5.2.2.2. Wijziging 

 
Via het tabblad “Opzoeking” kan u op basis van verschillende criteria een aangifte 
opzoeken. 
 

 
 
U kiest voor de actie “De periode wijzigen”: 
 

 
 
U geeft de gewenste wijziging in en klikt op volgende: 
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5.2.3. Dimona web multi (meerdere werknemers  
  aangeven) 

5.2.3.1. Indienst 

 
Volgende aanpassingen werden toegevoegd aan deze release voor Artikel 17. 
 
U klikt op het tabblad “Multi-Dimona” en kiest voor “Periodes toevoegen”: 
 

 
 
U kiest het paritair comité XXX - Andere en kiest het type werknemer “Artikel 17 
Socio-culturele sector en andere – O17” of “Artikel 17 Sportsector – S17”. 
 

 
 
U geeft de gewenste periode en het aantal uren in. 
 

 
 
Vervolgens kiest u één of meerdere insz waarvoor u de aangifte wenst te doen. 
 

 
 
U krijgt het overzicht van de aangifte.  
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U kan nog referenties meegeven: 
 

 
 
Via de knop “Bevestigen” kan u de status van de aangifte zien. 
Na enkele seconden ziet u of de aangifte al dan niet aanvaard is. 

 

5.2.3.2. Wijziging 

Om een Multi-Dimona aangifte te wijzigen, klikt u op “Periodes wijzigen”: 
 

 
 
U kan de periodes filteren op “Actief vanaf” , “Actief tot”, “PC” of “Type 
werknemer”. 
 

 
 
U kan hieronder de begindatum, einddatum en duur aanpassen. 
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5.2.4. Dimona mobile 

 
Om een Dimona-aangifte in te dienen, gaat u naar www.socialezekerheid.be en 
kiest u voor “Onderneming”. Vervolgens kiest u voor de onlinedienst Dimona. 
 
In de rechterkolom kiest u voor “Web beveiligd – Dimona Mobile”: 
 

 
 
U logt zich aan met uw beveiligde code. 
 

5.2.4.1. Indienst 

 
Volgende aanpassingen werden toegevoegd aan deze release voor Artikel 17. 
 
U kiest om een nieuwe periode toe te voegen. 
 

 
 
U kiest het paritair comité “Andere – XXX”. 
 

 
 
U kiest het type werknemer “Artikel 17 Socio-culturele sector en andere – O17” of 
“Artikel 17 Sportsector – S17”. 
 

 
 
U kiest om een aangifte per periode of per dag(en) in te geven. 
 

 

http://www.socialezekerheid.be/
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U geeft de gewenste periode of dagen en het aantal uren in. 

 

5.2.4.2. Wijziging 

 
U zoekt de werknemer op (op basis van insz, naam) waarvoor u een wijziging wil 
doen. 
 

 
 
U klikt op de periode die u wil wijzigen. 
 

 
 
U kiest voor “De periode wijzigen”. 
 

 
 
U kiest de gewenste begindatum 
 

 
 
U kiest de gewenste einddatum. 
 

 
 
Vervolgens kiest u het gewenste aantal uren. 
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5.2.5. Batchtoepassing 

 
Op volgende pagina vindt u het erratum van het glossarium “Originele aangifte” en 
“Antwoord op een aanvraag tot consultatie – Personeelsbestand” en de 
aangepaste xml-versies: 
 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/techlib.htm#dimona 
 

5.3. Toepassing Student@Work 
 
Indien u soms werkt onder de regeling voor verenigingswerk, dan moet u ervoor 
zorgen dat u in dit regime niet meer dan 190 uur werkt. Heeft u al meer dan 190 
uur onder de regeling voor verenigingwerk gewerkt en gaat u nadien als student 
werken, dan worden die bijkomende uren van uw studentenuren afgetrokken.  
 
Op onderstaand scherm vindt u terug hoe dit in Student@Work wordt 
weergegeven: 
 

 

 

5.4. Toepassing Verenigingswerk 
Via de website https://www.verenigingswerk.be/nl/ kan u nagaan hoeveel uren u 
nog kan werken in het kader van Verenigingswerk. 

Momenteel is deze toepassing enkel beschikbaar voor burgers, de toegang voor 
de ondernemingen wordt voorzien in een volgende versie. 

U logt zich in als burger en selecteert de sector waarvoor u wil werken: 

  

De burger ziet over hoeveel resterende uren hij op dat moment beschikt per jaar 
en per trimester: 

https://www.verenigingswerk.be/nl/
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6.  XSD VERANDERINGEN EN GLOSSARIA 

Vanaf 01/04/2022 worden de notificaties in het xsd-schema 2022/1 verstuurd, het 
xsd-schema 2021/3 mag niet meer gebruikt worden voor de Dimona-aangiften. 
Enkel de xsd-schema’s 2021/4 en 2022/1 zijn geldig. 

 
Op volgende pagina vindt u het erratum van het glossarium “Originele aangifte” en 
“Antwoord op een aanvraag tot consultatie – Personeelsbestand” en de 
aangepaste xml-versies: 
 
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/techlib.htm#dimona 
 

 


