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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 1.28. 

De aanpassing Dimona zal in productie geplaatst worden vanaf 01/12/2016.  

Dit document bevat de volgende hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 2: Installatie richtlijnen 

 Cache leegmaken 

 Hoofdstuk 3: Gepubliceerde documentatie 

 Administratieve instructies 

 Glossarium 

 Hoofdstuk 4: Scope 

 Hoofdstuk 5 - 8: Wijzigingen betreffende Dimona  

 Aangifte studenten in uren (hoofdstuk 5) 

 Nieuw type werknemer: Artikel 17 (hoofdstuk 6) 

 Aanpassing briefhoofd notificatie (hoofdstuk 7) 

 XSD veranderingen (hoofdstuk 8) 
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2   INSTALLATIE RICHTLIJNEN 

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

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 cash leegmaken: 

 Internet Explorer  2.1
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" 

 Firefox  2.2
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) 

 Chrome  2.3
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. 

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

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona_new/index.htm?typ
e=all 

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

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

 Nieuwsbericht “Fusie van de onlinediensten 3.3
Artikel 17 en Dimona” 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/fusion-17-dimona/index.htm 

 Nieuwsbericht “Fusie RSZ en Dibiss” 3.4
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/archivedNews/fusion/index.ht
m 

 

 

  

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona_new/index.htm?type=all
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona_new/index.htm?type=all
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/techlib.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/fusion-17-dimona/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/archivedNews/fusion/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/archivedNews/fusion/index.htm
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4 SCOPE 

Deze release bevat de volgende veranderingen: 

 Aangiften studenten in uren 

 Nieuw type werknemer: Artikel 17 

 Aanpassing briefhoofd notificatie 

 XSD veranderingen 

 

Hier vindt u een samenvatting van de verandering per toepassing en kanaal:  
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5  AANGIFTE STUDENTEN IN UREN 

Vanaf 1 januari 2017 verandert de regeling voor studentenarbeid: in plaats van 50 
dagen per jaar kunt u een student dan 475 uur per jaar tewerkstellen tegen 
verminderde sociale bijdragen. 

Alle inputkanalen van Dimona werden aangepast. Eveneens werden alle 
schermen gewijzigd om deze eenheid per dag of uur weer te geven. 

Vanaf deze nieuwe release kan u studenten aangeven voor de periodes die 
beginnen vanaf 1 januari 2017. 

Opgelet: bij een update van een periode student in uren kan u de begindatum niet 
wijzigen. 

 

6  NIEUW TYPE WERKNEMER: ARTIKEL 17 

De onlinediensten Artikel 17 en Dimona fusioneren op 1 januari 2017. De 
procedure voor de aangifte van werknemers tewerkgesteld onder ‘Artikel 17’ 
verandert dus. Lees er meer over in het nieuwsbericht ‘Fusie van Artikel 17 en 
Dimona’. 

 

Om een Dimona-aangifte te doen voor Artikel 17, gaat u naar 
www.socialezekerheid.be. Vervolgens kiest u voor “Onderneming” en dan klikt u 
op “Dimona“. 

 

U doet de aangifte met het paritair comité XXX en type werknemer “Artikel 17 – 
A17”. Een aangifte voor Artikel 17 is een aangifte voor een dag.  

U geeft de begindatum in. Deze datum is automatisch ook de einddatum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/fusion-17-dimona/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/fusion-17-dimona/index.htm
http://www.socialezekerheid.be/
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Via Multidimona kan u meerdere dagen in één keer aangeven via de 
kalenderfunctie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet : dit type van prestatie is niet mogelijk voor het paritair comité Interim 
(322) 

7  AANPASSING BRIEFHOOFD NOTIFICATIE 

In het kader van de voorbereiding van de fusie van de RSZ en Dibiss voorzien op 
1 januari 2017, werd het briefhoofd van de Dimona-notificatie aangepast voor 
RSZ-werkgevers en Dibiss-werkgevers. 

Voortaan zal u de Dimona-notificatie ontvangen met volgend briefhoofd: 
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8  DIMONA - BATCH: XSD SCHEMA 

Vanaf 1/01/2017 mag het xsd-schema 2016/2 niet meer gebruikt worden voor de 
Dimona-aangiften. Vanaf dan zullen enkel de xsd-schema’s 2016/3 en 2016/4 geldig 
zijn.   

De notificaties zullen in het xsd-schema 2016/4 verstuurd worden vanaf 1/01/2017. 

 


