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Over deze beknopte handleiding 
In deze beknopte handleiding vindt u een inleiding tot het gebruik van DmfAppl. In deze handleiding 
leert u het volgende: 

• Wat DmfAppl is en waaruit een aangifte bestaat 
• Hoe u begint met DmfAppl 
• Hoe u werkt met DmfAppl:  

− Hoe een DmfAppl-pagina is opgebouwd 
− Foutmeldingen  

• Hoe u een aangifte indient in DmfAppl 
• Hoe u navigeert in DmfAppl 

Meer gedetailleerde informatie over DmfAppl vindt u: 

• In de ‘Administratieve instructies multifunctionele aangifte’. In dit document vindt u een 
gedetailleerde uitleg over alle gegevens die u moet invullen, zowel over de algemene gevallen 
als over de uitzonderingsgevallen. De ‘Administratieve instructies multifunctionele aangifte’ 
vindt u op de portaalsite www.sociale-zekerheid.be. 

Informatie over hoe met internet te werken en over hoe met een interactieve applicatie via het internet 
om te gaan, vindt u niet in deze beknopte handleiding. Hiervoor verwijzen we u naar uw internet 
provider.  

Opmerking: 

De contexthelp (on line help) zal eind april 2005 geïntegreerd worden in de toepassing DmfAppl. 
Voorlopig zijn de teksten van de on line hulp beschikbaar op het einde van deze handleiding.  
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DmfAppl 

Wat is DmfAppl 
Met DmfAppl kunt u uw kwartaalaangifte voor de RSZPPO via het internet doen. 

DmfAppl staat voor Déclaration Multifonctionelle - Multifunctionele Aangifte ONSSAPL-RSZPPO. 
Deze multifunctionele aangifte wordt – in tegenstelling tot vroeger – niet alleen meer gebruikt voor de 
berekening van verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen. De gegevens worden nu ook gebruikt door 
de verschillende instellingen van de sociale zekerheid (ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, 
arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie voor arbeiders). 

Een aangifte in DmfAppl 
In DmfAppl voert u de volgende gegevens in: 

• Loon- en prestatiegegevens per werknemer 
• Bijdragen voor het geheel van de onderneming 

Loon- en prestatiegegevens per werknemer 

In DmfAppl voert u per werknemer de loon- en prestatiegegevens in. Afhankelijk van de gegevens die 
u invoert, hebt u recht op een aantal verminderingen en moet u ook bijdragen betalen.  

Twee belangrijke begrippen bij het invoeren van de loon- en prestatiegegevens zijn: 

• Hoedanigheid 
• Tewerkstelling 

Hoedanigheid 

De hoedanigheid van een werknemer hangt af van het werknemerstype (bv. arbeider, bediende, 
leerling-arbeider,…) en de werkgeverscategorie. Voor de hoedanigheid vult u de volgende gegevens in 
DmfAppl in: 

• Verminderingen op het niveau van hoedanigheid 
• Bijdragen 

Meestal heeft een werknemer slechts één hoedanigheid. Maar als een werknemer tijdens het kwartaal 
van hoedanigheid is veranderd, dan moet u elke hoedanigheid aangeven in de aangifte.  

Voorbeeld: Een werknemer begon als leerling-arbeider en werd tijdens dit kwartaal arbeider. In dit 
geval doet u een aangifte voor de hoedanigheid als leerling-arbeider en een aangifte voor de 
hoedanigheid als arbeider. 
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Tewerkstelling 

De tewerkstelling hangt af van de arbeidsomstandigheden van de werknemer (bv. voltijds, deeltijds). 
Voor de tewerkstelling vult u in DmfAppl de volgende gegevens in: 

• Eigenschappen van de tewerkstelling 
• Prestaties 
• Bezoldigingen 
• Verminderingen op het niveau van tewerkstelling 

Meestal heeft een werknemer slechts één tewerkstelling. Maar als de werknemer tijdens het kwartaal 
van arbeidsomstandigheden is veranderd, dan heeft hij meerdere tewerkstellingen en moet u iedere 
tewerkstelling aangeven. 

Voorbeeld: Een werknemer begon deeltijds en ging voltijds werken tijdens dit kwartaal. In dit geval 
doet u een aangifte voor de deeltijdse tewerkstelling en een aangifte voor de voltijdse tewerkstelling.  

Bijdragen voor het geheel van de onderneming 

De volgende bijdragen geeft u aan voor het geheel van de onderneming en niet per werknemer: 

• Bijdrage op pensioenen 
• Bijdrage op winstparticipaties 
• Bijdrage op dubbel vakantiegeld 
• Bijdrage op het gebruik van bedrijfsvoertuigen 
De eerste drie bijdragen moeten alleen aangegeven worden op het niveau Bijdragen voor het 
geheel van de onderneming wanneer er een contractverbreking is geweest. 
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Beginnen met DmfAppl 

Vooraleer u begint 
Vooraleer u aan een aangifte in DmfAppl begint, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

• Uw administratie heeft een lokale beheerder via dewelke zij toegang kan krijgen tot het 
portaal van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be). Als dit niet het geval is, dient u het 
formulier R2 in te vullen dat beschikbaar is bij de RSZPPO of contact op te nemen met het 
Contactcenter van de sociale zekerheid via het portaal. 

• Ofwel heeft uw lokale beheerder voor u een gebruiker aangemaakt die toegang heeft tot de 
toepassing DmfAppl, ofwel bent u zelf de lokale beheerder voor uw administratie. 

• Als u een nieuwe RSZPPO-werkgever bent, dan kunt u uw eerste aangifte pas indienen nadat 
u van de RSZPPO uw uniek ondernemingsnummer (KBO-BCE-nummer) hebt ontvangen 
waarmee uw administratie wordt geïdentificeerd. 
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DmfAppl opstarten 
 
Om DmfAppl op te starten, gaat u als volgt te werk : 
 
1. Ga naar de portaalsite www.sociale-zekerheid.be 
 
2. Kies uw taal. 
 
3. In het linkermenu kiest u achtereenvolgens De onderneming > Werkgevers RSZPPO > 

tewerkstelling > Kwartallaangifte 
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4. Kies ten slotte in het rechtermenu voor Nieuwe aangifte. 

5.  Als u nog niet aangemeld bent op het portaal van de sociale zekerheid, dan verschijnt de pagina 
Aanmelden in een nieuw venster en dit nodigt u uit uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in te 
voeren. 

 

6.  De eerste pagina van de toepassing verschijnt dan. Zij bevat alle informatie waarover u moet 
beschikken vooraleer u aan uw DmfAppl-aangifte begint. Klik op Ga verder om aan uw aangifte 
te beginnen. 
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7. De pagina Overzicht aangiftes verschijnt. 

 

 

Vanuit deze pagina heeft u de volgende mogelijkheden: 

Om… Doe het volgende… 

Een nieuwe aangifte te creëren Selecteer Creëer een nieuwe originele aangifte 

Een bestaande aangifte verder af te werken Selecteer Werk een bestaande aangifte af en vul het ticketnummer in 
van deze aangifte. 

Een bestaande, tijdelijke (nog niet verzonden) 
aangifte te verwijderen 

Selecteer Verwijder een bestaande, tijdelijke aangifte en vul het 
ticketnummer in van deze aangifte. 

 
Opmerking:  
 
Een tijdelijke aangifte is een aangifte waaraan u begonnen bent via de toepassing maar die u nog 
niet verzonden hebt. U kunt uw tijdelijke aangiftes terugvinden op basis van hun ticketnummer 
dat u werd meegedeeld. 
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Werken met DmfAppl 

Belangrijk 
Om vlot en efficiënt te kunnen werken met DmfAppl moet u aandacht besteden aan: 

Automatisch afsluiten van DmfAppl 

DmfAppl wordt automatisch afgesloten als u een uur lang geen actie heeft uitgevoerd. 

Bij het automatisch afsluiten van DmfAppl worden alle gegevens – behalve de gegevens van de laatst 
zichtbare pagina – bewaard. De gegevens van de laatst zichtbare pagina zijn dus verloren.  

Browser 
 

• DmfAppl is ontworpen voor de volgende standaardbrowsers: 
− Internet Explorer v. 4.0 en hoger 
− Netscape Navigator v. 4.5 en hoger 

• Naast de standaardbrowsers kunt u DmfAppl ook gebruiken met de volgende browsers: 
− Mozilla 1.0  
− Opera (Mac en PC) 
− de meeste Gecko-gebaseerde browsers 

• Uw browser moet ingesteld zijn om Javascript te aanvaarden. Meer informatie hierover vindt 
u in de on line help van uw browser of via uw internet provider. 

Scherminstellingen 

Voor een goede leesbaarheid stelt u de schermresolutie in op een minimumgrootte van 800x600 pixels.  
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Opbouw van een DmfAppl-pagina 
Een DmfAppl-pagina bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Hoofding 
• Contextinformatie 
• Werkzone 
• Footer 

 

 

Hoofding 

Contextinformatie 

Werkzone 

Footer 
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Hoofding 

In de hoofding vindt u de volgende elementen: 
Taalwissel Sluit Dmf

Gebruikersnaam  

Element Beschrijving 

Taalwissel Om de taal van DmfAppl te veranderen 

Knop Sluit DmfAppl  Klik op de knop Sluit DmfAppl om de toepassing te verlaten. Er verschijnt dan een 
dialoogvenster met de boodschap: “Uw ticketnummer is... Gelieve het bij te houden om de 
aangifte verder af te werken. Wenst u DmfAppl af te sluiten? Ja/Nee ”. Als u hier Ja kiest, 
sluit het venster van DmfAppl en keert u automatisch terug naar de portaalsite. Alle 
gegevens die u heeft ingevoerd, zijn bewaard. 

Opmerking: Als er toch iets fout loopt bij het bewaren, verschijnt de volgende boodschap: 
“Uw aangifte kan niet bewaard worden. Wenst u DmfAppl toch af te sluiten? Ja/Nee”. 

Gebruikersnaam Uw gebruikersnaam  

 
Tip: Om DmfAppl te sluiten, kunt u ook de toetsencombinatie ALT+x gebruiken 

 
Contextinformatie 

Met de contextinformatie kunt u zich oriënteren in DmfAppl. Deze informatie wordt automatisch 
opgebouwd naarmate u verder werkt in de toepassing. Ze bevat de belangrijkste gegevens die u tot dan 
toe invulde op de vorige pagina’s.  

 

Met de contextinformatie kunt u ook terugkeren naar vorige pagina’s om de gegevens die u daar heeft 
ingevuld aan te vullen of te wijzigen. Voor meer informatie hierover, zie Navigeren in DmfAppl op 
pagina 34. 
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Werkzone 

De werkzone is het gedeelte waarin u de aangiftegegevens invult.  

 

Instructies 

Invulformulier 

Contexthelp 

Knoppen 

In de werkzone vindt u de volgende elementen: 

Element Beschrijving 

Instructies De instructies leggen u uit hoe u de aangiftegegevens moet invullen. Zij staan in 
de groene tekst, boven aan de werkzone. 

Invulformulier In het invulformulier vult u de gegevens van de aangifte in. 

Contexthelp  In de contexthelp1 vindt u hulp bij instructies of in te voeren gegevens. U opent de 
contexthelp door te klikken op het groene vraagteken in de instructie of naast het 
veld. De contexthelp verschijnt in een nieuw venster. 

Knoppen  De knoppen zijn verschillend in de verschillende pagina’s. In de meeste pagina’s 
heeft u de volgende standaardknoppen: 
• Bewaar  

Om de gegevens van deze pagina te bewaren en naar de pagina Overzicht 
hoedanigheden te gaan. 

• Annuleer 
Om de gegevens van deze pagina te wissen en naar de vorige pagina terug te 
keren. 

Opmerking: Soms is de naam van de volgende pagina vermeld in de naam van de 
knop, zoals bv. bij Bewaar en verder met prestaties. 

Tip: U kunt de Tab-toets gebruiken om naar een volgende aankruisvakje, klaplijst of invulveld te 
gaan. De cursor staat standaard altijd in het eerste invulveld op het scherm. Na het laatste invulveld 
springt de cursor naar de knoppen onderaan het scherm. 

                                                 
1 Cf. opmerking blz. 3 in verband met de contexthelp. 
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Footer 

In de footer van een DmfAppl-pagina vindt u de gegevens van het Contact center. 

 

U vindt de volgende contactgegevens: 

• Het telefoonnummer van het Contact center. U kunt er terecht 24/24 uur en 7/7 dagen. 
• Een link Contactformulier. Als u op de link Contactformulier klikt, verschijnt in een nieuw 

venster het contactformulier. 
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Foutmeldingen 
Als u een verkeerde waarde heeft ingevuld in een veld, of als u een verplicht gegeven hebt vergeten in 
te vullen, verschijnt een foutmelding.  

 

 

De foutmelding 
verschijnt in de rode 
tekst bovenaan de 
werkzone. 

Bij het veld met de 
foute of ontbrekende 
waarde staat een rood 
uitroepteken 
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Voorbeeld van een nieuwe 
aangifte 

In onderstaand voorbeeld tonen we u hoe u een nieuwe aangifte voor een werknemer creëert en 
afwerkt in DmfAppl.  

Opmerkingen: 

• In het voorbeeld tonen we u hoe u van de ene pagina naar de andere kunt gaan. 
Gedetailleerde uitleg over wat u in elke pagina moet invullen, vindt u niet in deze beknopte 
handleiding maar wel in de contexthelp2 en/of in de ‘Administratieve instructies 
multifunctionele aangifte’. 

• De stappen die u hieronder beschreven ziet, zijn een voorbeeld van een aangifte. Het 
voorbeeld werd zo gekozen opdat we u de belangrijkste schermen zouden kunnen tonen. 

• De schermen die in uw werkelijke aangifte verschijnen, hangen af van de keuzes die u maakt 
in de voorgaande schermen. 

Om een nieuwe aangifte in te voeren, gaat u als volgt te werk: 

1. Selecteer in de pagina Overzicht aangiftes 

• Het kwartaal  
• Creëer een nieuwe originele aangifte 

 

 

 

 

 

2. Klik op Ga verder. 

                                                 
2 Cf. opmerking blz. 3. 
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De pagina Nieuwe aangifte verschijnt. 

Belangrijk: In de contextinformatie van de pagina Nieuwe aangifte vindt u het ticketnummer van 
deze aangifte. Noteer dit ticketnummer om later uw aangifte terug te vinden. 

Tip: U kunt ook een schermafdruk maken met de PrintScreen-toets in plaats van het ticketnummer 
te noteren. 

 
Noteer het ticketnummer van 
deze aangifte 

 

 

D

 

4

 

In de klaplijst Ik w

Kies… 

Voor werknemers ui

Met uitsluitend manu
werknemers 

Alleen voor de onder

Op basis van de info
kwartaal 

 

Opmerking: Voor
manuele invoer va

 
 

mfAppl 
3

 

il een aangifte invoeren heeft u de volgende keuzes: 

Om… 

t het personeelsbestand Een aangifte te doen voor de werknemers uit het personeelsbestand. 

ele invoer van Een aangifte te doen voor werknemers die (nog) niet in het 
personeelsbestand zitten. 

neming Uitsluitend de bijdragen aan te geven voor de buitenwettelijke 
pensioenen, de winstparticipaties en het dubbel vakantiegeld voor de 
bedienden. 

rmatie van het vorige Een aangifte te doen voor de werknemers aangegeven in het vorige 
kwartaal. Deze functionaliteit zal pas geactiveerd worden voor de 
aangiften van het kwartaal 20052 en volgende. 

 werkgevers met meer dan 50 werknemers zijn alleen de keuzes Met uitsluitend 
n werknemers en Alleen voor de onderneming beschikbaar. 
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Opmerkingen: 

De referentie die u invoert voor uw eigen administratie wordt niet bijgehouden door de RSZPPO. 
De referentie wordt wel bijgehouden in DmfAppl. De referentie verschijnt achteraf bij het 
overzicht van uw aangiftes (PDF-bestand). U noteert ze best om de aangifte in uw eigen 
administratie op te volgen. 

3. Kies in de klaplijst Ik wil een aangifte invoeren de optie Voor werknemers uit het 
personeelsbestand. 

4. Klik op Bewaar en selecteer werknemers. 

De pagina Selectie werknemers verschijnt. 

 

Klik op het + teken 
om werknemers 
toe te voegen aan 
de lijst. 

 

5

D

 

5

 

 

Normaal moet u hier alle werknemers aangevinkt laten. DmfAppl laat u dan de gegevens voor alle 
werknemers achtereenvolgens invullen.  

In uitzonderlijke gevallen kunt u werknemers uitvinken waarvoor u geen aangifte moet doen. De 
werknemers die u uitvinkt, verdwijnen uit deze aangifte en verschijnen dus niet in de volgende 
pagina’s. 

Tip: Om werknemers toe te voegen aan de lijst, klikt u op het + teken voor Voeg werknemer toe. 

. Klik op Start aangifte voor geselecteerde werknemers. 

De pagina Overzicht werkgever verschijnt. In de pagina Overzicht werkgever vindt u een 
overzicht van de status van uw werknemers en van hun aangifte.  

Tip: Om werknemers toe te voegen aan de lijst of te verwijderen, klikt u op de link Pas selectie 
aan. U keert dan terug naar de pagina Selectie werknemers. 
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Status van de 
aangifte 

Klik hier om 
werknemers toe te 
voegen of te 
verwijderen uit de 
lijst. 

Om uw aangifte verder te zetten, heeft u de volgende mogelijkhede

• Een vereenvoudigde aangifte doen voor een werknemer 
• Een uitgebreide aangifte doen voor een werknemer 

Een vereenvoudigde aangifte doet u als gedurende dit kwartaal de 
arbeidsomstandigheden van de werknemer niet veranderden. Om e
doen voor een werknemer, klikt u op Vereenvoudigd. U begint dan
voor de werknemer in kwestie. 

Een uitgebreide aangifte doet u als de hoedanigheid of één van de 
werknemer gedurende dit kwartaal wel veranderden. Voor elke nie
werknemer tijdens dit kwartaal moet u dan een hoedanigheid toevo
de arbeidsomstandigheden moet u een nieuwe tewerkstelling toevo
aangifte te doen, klikt u op Uitgebreid. U begint dan onmiddellijk 
werknemer in kwestie. 

Opmerking: Ook bij een vereenvoudigde aangifte kunt u nadien h
tewerkstellingen toevoegen. 

In dit voorbeeld tonen we u een vereenvoudigde aangifte voor de e

6. Klik op Vereenvoudigd om een vereenvoudigde aangifte te doen v
lijst. 

De pagina Invoer hoedanigheid als werknemer verschijnt. In de co
Invoer hoedanigheid als werknemer vindt u de gegevens van de w

 

 

DmfAppl Beknopte handleiding bij de nieuwe RSZPPO a

 13/04/2005 
6

 

n: 

hoedanigheid en de 
en vereenvoudigde aangifte te 
 onmiddellijk met de aangifte 

arbeidsomstandigheden van de 
uwe hoedanigheid van de 
egen. Voor elke verandering in 
egen. Om een uitgebreide 
met de aangifte voor de 

oedanigheden en 

erste werknemer in de lijst. 

oor de eerste werknemer in de 

ntextinformatie van de pagina 
erknemer. 

angifte 19 



 

Werknemers- 
gegevens 

 

 

 

7. Selecte

Opme
laatst b
werkge
Werkg

8. Klik op

DmfAppl 

 

7

8

 

er de basisgegevens van de hoedanigheid.  

rking: De inhoud van de Werkgeverscategorie wordt automatisch ingevuld op basis van uw 
ekende werkgeversgegevens bij de RSZPPO. Enkel als uw onderneming meerdere 
verscategorieën heeft, moet u hier een keuze maken. Als deze gegevens in het veld 

everscategorie niet meer kloppen, contacteert u hiervoor het Contact center. 

 Bewaar en ga verder. 
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De pagina Tewerkstelling 1 verschijnt. In de contextinformatie van deze pagina vindt u de 
gekozen hoedanigheid van de werknemer. 

In de pagina Tewerkstelling 1 vult u de tewerkstellingsgegevens in van de werknemer. 

 

Hoedanigheid van 
de werknemer 

 

0 

 

9. Vul

Be
tew
arb
tew

Opm
reor
de d
Eind
zijn

10. Klik

DmfAppl 

 

9

1

 de eigenschappen van de tewerkstelling in. 

langrijk: In het veld Begindatum deze tewerkstelling vult u de begindatum van de 
erkstelling onder deze arbeidsomstandigheden in. Als de werknemer onder deze 
eidsomstandigheden begon te werken op 15 oktober 1997, vult u in het veld Begindatum deze 
erkstelling 15-10-1997 in. Het veld Begindatum deze tewerkstelling is een verplicht veld. 

erking: Voor de eigenschappen Speciaal statuut van de werknemer, Maatregel tot 
ganisatie van de arbeidstijd, Maatregel bevordering werkgelegenheid, Verantwoording van 
agen, Functienummer, Bezoldigingswijze en Type arbeidsovereenkomst alsook voor de zone 
datum deze tewerkstelling hoeft u enkel waarden te selecteren als die voor u van toepassing 

. Voor meer informatie hierover, zie de ‘Administratieve instructies multifunctionele aangifte’. 

 op Bewaar en verder met prestaties. 
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De pagina Prestaties verschijnt. In de contextinformatie van de pagina Prestaties vindt u de 
tewerkstellingsgegevens van de werknemer. 

 

Tewerkstellings-
gegevens van de 
werknemer 

1 
1
 
 

2 

1

1

D

 

1

 
 

1. Vul de prestaties voor de tewerkstelling in. 

Opmerking: Op deze pagina verschijnen alle bestaande prestatiecodes. Dit wil niet zeggen dat ze 
allemaal gebruikt kunnen worden voor om het even welke werknemer (code 2 is bijvoorbeeld een 
prestatiecode voorbehouden voor artiesten). Als u een prestatiecode gebruikt hebt die niet 
toegelaten is rekening houdend met de hoedanigheid van de werknemer, dan zal deze fout u 
gemeld worden wanneer u klikt op Bewaar en verder met bezoldigingen. 

2. Klik op Bewaar en verder met bezoldigingen 

De pagina Bezoldigingen verschijnt. 
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Prestaties van 
de werknemer  

4 

3 

13. 

14. 

Dmf

 

1

 

 

Klik op het + 
teken voor 
Dupliceer  
1

 

Vul de bezoldigingen voor de tewerkstelling in. 

Opmerking: Klik op het + teken voor Dupliceer als de werknemer premies uitbetaald kreeg met 
een verschillende frequentie (bv. een driemaandelijkse premie en een jaarlijkse premie). Er 
verschijnt een extra regel Premies en gelijkaardige voordelen… waarin u een andere 
betaalfrequentie kan invullen. 

Opmerking: Deze pagina bevat alleen de bezoldigingscodes die toegelaten zijn voor de 
ingevoerde hoedanigheid van de werknemer. Deze bezoldigingscodes komen uit het bestand 
Basisbedrag. Voor elke hoedanigheid van de werknemer zult u een andere lijst met 
bezoldigingscodes bekomen. 

Klik op Bewaar en verder met verminderingen. 

Appl Beknopte handleiding bij de nieuwe RSZPPO aangifte 23 

13/04/2005 



 

De pagina Tewerkstelling 1 Verminderingen verschijnt. 

In de pagina Tewerkstelling 1 Verminderingen vult u de verminderingen op het niveau van de 
tewerkstelling in. 

Opmerking: De verminderingen op het niveau van de hoedanigheid verschijnen later. 

 

Bezoldigingen 
van de 
werknemer 

6 

5

 

15. Duid de 

Om te w
multifun

16. Klik op 

DmfAppl 

 

1

 

1

 

verminderingen aan waarop u recht heeft en vul de gegevens in. 

eten op welke verminderingen u recht heeft, raadpleegt u de ‘Administratieve instructies 
ctionele aangifte’. 

Bewaar en ga verder met bijdragen hoedanigheid. 
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De pagina Bijdragen hoedanigheid als … verschijnt. 

 

7 

8 

 
 

 

1

1

D

 

1

De me
bezold

7. Selecte

8. Klik op

mfAppl 
1

 

este bijdragen zijn reeds voorgeselecteerd. Deze selectie is gebaseerd op de 
igingsgegevens die u eerder hebt ingevoerd en het bestand Basisbedrag. 

er en specificeer de bijdragen die niet zijn voorgeselecteerd indien nodig. 

 Bewaar en ga verder met verminderingen hoedanigheid. 
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De pagina Verminderingen hoedanigheid… verschijnt. 

In de pagina Verminderingen hoedanigheid vult u de verminderingen op het niveau van de 
hoedanigheid in. 

9 

 

19. D

O
m

20. K

DmfAp

 

1

0 
2
 

uid de verminderingen aan waarop u recht heeft en vul de gegevens in. 

m te weten op welke verminderingen u recht heeft, raadpleegt u de ‘Administratieve instructies 
ultifunctionele aangifte’. 

lik op Bewaar. 
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De pagina Overzicht hoedanigheden verschijnt.  

 

1 

 

21. K

DmfAp

 

2

 

lik op Bereken. 
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De pagina Berekening voor… verschijnt. 

 

22 

 

In de pagina Berekening voor heeft u de volgende mogelijkheden: 

Klik… Om … 

Bewaar alle werknemer 
gegevens 

Terug te keren naar de pagina Overzicht werkgever 

Terug naar overzicht 
hoedanigheden 

Terug te keren naar de pagina Overzicht hoedanigheden 

22. Klik op Bewaar alle werknemer gegevens. 
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De pagina Overzicht werkgever verschijnt. 

 

3

 

Wanneer u de aangifte van alle werknemers hebt ingevuld, hebt u de
bijdragen voor het geheel van de onderneming in te voeren. In dit vo
de bijdragen voor het geheel van de onderneming. 

23. Klik op Voer gegevens in onder Bijdragen voor het geheel van de on

DmfAppl Beknopte handleiding bij de nieuwe RSZPPO aa

 13/04/2005 
2

 

 mogelijkheid om de 
orbeeld gaan we verder met 

derneming. 

ngifte 29 



 

De pagina Bijdragen voor het geheel van de onderneming verschijnt. 

 
 

6 4

24. Als u bijdragen op het gebruik van een bedr
van deze voertuigen invoeren door te klikke
 
De pagina Overzicht bedrijfsvoertuigen ver

 

5 

 
25. Voer de nummerplaten van uw bedrijfsvoer
 
26. U keert terug naar de pagina Bijdragen voo

op Bereken. 

DmfAppl Beknopte handleiding

 

2

 
ijfsvoertuig invoert, dan moet u ook de nummerplaten 
n op Bedrijfsvoertuigen. 

schijnt. 
2

2

 

tuigen in en klik op Bewaar. 

r het geheel van de onderneming (cf. punt 23). Klik 
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De pagina Bijdragen voor het geheel van de onderneming verschijnt met de berekeningen. 

7 

2

D

 

2

 

 

7. Klik op Bewaar. 
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De pagina Overzicht werkgever verschijnt met de status Ingevuld voor alle werknemers en voor de 
bijdragen voor het geheel van de onderneming. 

 

 

28. 

8 

Dmf

 

2

 

 

Klik op Bereken netto te betalen bedrag. 

Belangrijk De knop Bereken netto te betalen bedrag verschijnt enkel als u de gegevens van alle 
werknemers heeft ingevoerd.  
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De pagina Netto te betalen verschijnt. 

9 

2

D

 

2

 
 

9. Klik op Verzend aangifte. 

De pagina Bevestiging verschijnt na de verzending. 

 

Uw aangifte is verzonden. 

Nadat uw aangifte is verwerkt door de RSZPPO, kunt u ze downloaden en afdrukken via uw 
persoonlijke pagina op de portaalsite www.sociale-zekerheid.be. 
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Navigeren in DmfAppl 
U navigeert in DmfAppl op basis van de volgende pagina’s: 

• Overzicht werkgever 
• Overzicht hoedanigheden 

Vanuit deze pagina’s kunt u steeds terugkeren naar de verschillende onderdelen van uw aangifte. U 
gaat naar de pagina’s Overzicht van de werkgever en Overzicht hoedanigheden via de links in de 
contextinformatie. Afhankelijk van waar u zich precies bevindt in uw aangifte heeft u de volgende 
links: 

• De naam van de werkgever om naar de pagina Overzicht werkgever te gaan 
• De naam van de werknemer om naar de pagina Overzicht hoedanigheden te gaan 

 

 
 

Naar Overzicht 
werkgever 

Naar Overzicht 
hoedanigheden 
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Overzicht werkgever 
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In de pagina Overzicht werkgever heeft u de volgende mogelijkheden: 

Klik… Om … 

Pas aan De gegevens van een ingevulde aangifte van een werknemer aan te passen.  

U komt meteen terecht in de pagina Overzicht hoedanigheden van de werknemer in 
kwestie. 

Vereenvoudigd De vereenvoudigde aangifte te beginnen voor een werknemer waarvoor u nog niets 
invulde.  

Uitgebreid De uitgebreide aangifte te beginnen voor een werknemer waarvoor u nog niets 
invulde. 

Voer gegevens in Om de bijdragen voor het geheel van de onderneming in te vullen wanneer alle 
gegevens van de werknemers zijn ingevuld. 
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Overzicht hoedanigheden 

 

 

In de pagina Overzicht hoedanigheden heeft u de volgende mogelijkheden: 
 

Klik… Om … 

Pas aan De gegevens van een ingevuld onderdeel van de aangifte aan te passen en/of de 
gegevens voor een deel van de aangifte verder af te werken. 

Vul in De gegevens van een blanco of niet-begonnen onderdeel van de aangifte in te vullen. 

Op het + teken voor 
Hoedanigheid 

Een nieuwe hoedanigheid te creëren voor deze werknemer 

Op het + teken voor 
Tewerkstelling 

Een nieuwe tewerkstelling te creëren voor deze werknemer 

DmfAppl Beknopte handleiding bij de nieuwe RSZPPO aangifte 37 

 13/04/2005 



 

Voorbeeld van een uitgebreide 
aangifte 

Bij een uitgebreide DmfA-aangifte kunt u eerst de hoedanigheden en tewerkstellingen voorbereiden 
vooraleer u de gegevens invult. Het voordeel van deze werkwijze is dat u eerst de structuur van uw 
aangifte kunt opbouwen vooraleer u de gegevens invult. 

In het voorbeeld van een uitgebreide aangifte tonen we een geval waarbij: 

• De werknemer in twee hoedanigheden heeft gewerkt gedurende dit kwartaal. 
• De werknemer in de eerste hoedanigheid in twee tewerkstellingen heeft gewerkt. 

Opmerking: U hoeft niet noodzakelijk de structuur van uw aangifte op voorhand op te bouwen. U 
kunt ook de aangifte van één hoedanigheid en één tewerkstelling afwerken. Nadien voegt u een 
hoedanigheid of een tewerkstelling toe via de pagina Overzicht hoedanigheden. Voor meer informatie, 
zie Overzicht hoedanigheden op pagina 37. 

Om een uitgebreide aangifte in te vullen vertrekt u van de pagina Overzicht werkgever en gaat u als 
volgt te werk: 

1. Klik op Uitgebreid bij de werknemersgegevens. 

 

1 
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De pagina Invoer hoedanigheid als werknemer verschijnt. 

 

2 

3 

 

2. Selecteer de basisgegevens van de hoedanigheid. 

3. Klik op Bewaar. 

De pagina Overzicht Hoedanigheden verschijnt. 

 

4 

In dit voorbeeld voegen we een tweede hoedanigheid toe. 

4. Klik op het + teken voor Hoedanigheid. 
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De pagina Invoer hoedanigheid als werknemer verschijnt. 

 

5 

 

5. Vul de gegevens van de tweede hoedanigheid in en klik op Bewaar. 

De pagina Overzicht hoedanigheden verschijnt met een tweede hoedanigheid. 

 

6 

Klik op het – 
teken om deze 
hoedanigheid te 
verwijderen 

 

U kunt een hoedanigheid verwijderen door op het – teken voor Hoedanigheid te klikken. 

We voegen nu een tweede tewerkstelling toe aan de eerste hoedanigheid. Maar vooraleer u een 
tweede tewerkstelling kunt toevoegen, moeten de gegevens van de eerste tewerkstelling ingevuld 
zijn. 

6. Klik op Vul in bij een Tewerkstelling. 
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De pagina Tewerkstelling verschijnt. 

 

7 

 

7. Vul de tewerkstellingsgegevens in en klik op Bewaar. 
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De pagina Overzicht hoedanigheden verschijnt. 

 

8 

Nu kunnen we een tweede tewerkstelling toevoegen aan de eerste hoedanigheid. 

8. Klik op het + teken voor Tewerkstelling. 
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De pagina Tewerkstelling verschijnt. 

 

 

9 

9. Vul de gegevens van deze tewerkstelling in en klik op Bewaar. 
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De pagina Overzicht hoedanigheden verschijnt met een tweede tewerkstelling bij de eerste 
hoedanigheid. 

 

Klik op het – 
teken om deze 
tewerkstelling te 
verwijderen. 

 

U heeft nu de volgende mogelijkheden: 

• De aangifte verder afwerken. 
• Hoedanigheden en tewerkstellingen toevoegen. 
• Een tewerkstelling verwijderen door op het – teken voor Tewerkstelling te klikken. 
• Een hoedanigheid verwijderen door op het – teken voor Hoedanigheid te klikken 
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E-help 
 
Scherm Informatie waarover u moet beschikken vooraleer u aan de Dmfappl begint  
 
Gebruiksnaam en 
wachtwoord 

Deze aangifte maakt deel uit van de beveiligde toepassingen op de 
portaalsite. U moet u aanmelden met de u toegekende gebruikersnaam en 
wachtwoord. 

Uniek 
ondernemingsnumme
r 

Dit is het nummer  van een werkgever in de KruispuntBank van de 
Ondernemingen; dit uniek ondernemingsnummer laat toe om elk bestuur 
éénduidig te identificeren in zijn relaties met de overheid; 

Lijst van de 
werknemers 

Deze lijst zal u automatisch worden aangeboden binnen de DMFAPPL-
aangifte. Indien de werknemer niet in de lijst voorkomt en hij toch dimona-
plichtig is, geeft u deze werknemer eerst aan in Dimona. 

Persoonlijke 
gegevens van de 
werknemers niet 
opgenomen in het 
personeel bestand 

Deze gegevens zal u enkel moeten invullen voor werknemers die niet 
Dimona-plichtig zijn. Het INSZ-nummer van de werknemer bevindt zich in 
de rechterbovenhoek van zijn SIS-kaart. 

Arbeidsgegevens 
voor het aan te geven 
kwartaal 

U kan hiervoor de gegevens gebruiken die u nodig hebt om de loonbon of 
individuele rekening van de werknemer op te stellen. 

Gegevens voor het 
geheel van de 
onderneming 

Het gaat hier om gegevens die niet voor elke werknemer apart moeten 
worden meegedeeld. In de toepassing zal voor elk van deze bijzondere 
bijdragen enkel het totaalbedrag van de berekeningsbasis voor alle 
werknemers van de onderneming samen gevraagd worden. 

Vermindering 
gegevens per 
werknemer 

In de toepassing zal gevraagd worden welke bijdrageverminderingen u wenst 
in te roepen. Om na te gaan of u in aanmerking komt voor bepaalde 
verminderingen is het aan te raden de ‘Instructies DMFAPPL 
multifunctionele aangifte’ te raadplegen. Voor een aantal verminderingen zal 
ook bijkomende informatie gevraagd worden. 

 
Scherm Selectie werknemers 
 
Werknemers die 
uitzonderlijk niet 
aangeven worden 

Volgende werknemers moeten alleszins niet aangegeven worden aan de 
RSZPPO, zij die onder bepaalde voorwaarden tewerkgesteld worden: 

- als vrijwilligers; 
- in het kader van een individuele beroepsopleiding (IBO-contracten); 

 
Meer informatie vindt u terug in de ‘Instructies DmfAppl multifunctionele 
aangifte’. 

Dimona In principe zijn alle werknemers onderworpen aan de Belgische sociale 
zekerheid voor werknemers Dimona-plichtig, met uitzondering van:  
 

- Monitoren  
- vrijwilligers 

 
Opgelet: Studenten aangenomen met een studentenovereenkomst zijn steeds 

DIMONA-plichtig. 
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Scherm Overzicht werkgever 
 
Vereenvoudigd Deze verkorte weg maakt het mogelijk om snel een aangifte te verrichten. Dit 

is enkel van toepassing wanneer in de loop van het kwartaal slechts één 
hoedanigheid en één tewerkstelling moet ingebracht worden voor de 
werknemer. Wanneer één van volgende elementen wijzigt, moet de uitgebreide 
weg gevolgd worden (omdat er dan meerdere tewerkstellingen of 
hoedanigheden zijn):  
 
Hoedanigheid:  

 
- werknemerskengetallen (zie bijlage 28) 
- werkgeverscategorie (zie bijlage 29) 

 
Tewerkstelling:  

- begin/einddatum tewerkstelling 
- aantal dagen per week van het arbeidsstelsel 
- type arbeidsovereenkomst (deeltijds/voltijds) 
- gemiddeld aantal uren per week van de werknemer/ maatpersoon 
- notie pensioen 
- bezoldigingswijze (stuk-, taak- of commissieloon) 
- notie speciaal statuut werknemer  
- vrijwillige brandweerlieden, concierges...) 
- maatregel reorganisatie arbeidstijd (loopbaanonderbreking, ...) 
- maatregel tot bevordering van de werkgelegenheid (werknemer 

aangeworven in het kader van KB 495, ....) 
Uitgebreid Indien één van volgende elementen wijzigt in de loop van het kwartaal, moet 

deze uitgebreide weg gevolgd worden omdat meerdere tewerkstellingen en/of 
hoedanigheden moeten worden gedefinieerd : 
 
Hoedanigheid:  

 
- werknemerskengetallen (zie bijlage 28) 
- werkgeverscategorie (zie bijlage 29) 

 
Tewerkstelling:  

- begin/einddatum tewerkstelling 
- aantal dagen per week van het arbeidsstelsel 
- type arbeidsovereenkomst (deeltijds/voltijds) 
- gemiddeld aantal uren per week van de werknemer/ maatpersoon 
- notie pensioen 
- bezoldigingswijze (stuk-, taak- of commissieloon) 
- notie speciaal statuut werknemer  
- vrijwillige brandweerlieden, concierges...) 
- maatregel reorganisatie arbeidstijd (loopbaanonderbreking, ...) 

maatregel tot bevordering van de werkgelegenheid (werknemer aangeworven 
in het kader van KB 495, ....) 

 
Scherm Invoer hoedanigheid als werknemer 
 
Werknemerskengeta
l 

De specifieke werknemerskengetallen voor de jongeren (codes 131, 133, 231 
en 233) mogen enkel gebruikt worden tot 31 december van het kalenderjaar 
waarin de leerlingen, stagiairs of jongeren 18 jaar worden. Vanaf 1 januari van 
het jaar waarin ze 19 worden vallen ze in principe onder alle regelingen en 
moet voor hen dan ook het gewone werknemerskengetallen gebruikt worden. 

Notie grensarbeider Deze zone alleen invullen indien de werknemer het fiscaal statuut heeft van 
grensarbeider (en dus geen belastingen betaalt in België). Dit is onder andere 
belangrijk omdat de vakantiekassen voor grensarbeiders geen 
bedrijfsvoorheffing inhouden op het vakantiegeld. 
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Scherm Tewerkstelling 
 
Begindatum Het is de begindatum van de periode waarop de gegevens die op dit niveau 

worden meegedeeld betrekking hebben. De begindatum van de 
tewerkstelling is dus, wanneer er geen verandering in de tewerkstelling 
was, een datum die vóór het begin van het lopende kwartaal gesitueerd is. 
Indien er geen nieuwe tewerkstelling begonnen is sedert de indiensttreding 
van de werknemer, is de begindatum van de tewerkstelling gelijk aan de 
datum van indiensttreding. Deze datums mag u dus niet verwarren met de 
begin- en einddatum van het kwartaal. 
 

Voor iedere tewerkstelling moet u ieder kwartaal uitdrukkelijk de 
begindatum vermelden 

Einddatum Indien tijdens of op de laatste dag van het kwartaal een tewerkstelling 
eindigt (bv. een voltijdse werknemer wordt deeltijds), moet u hier de 
einddatum van die tewerkstelling meedelen.  
In andere gevallen moet u hier geen datum invullen. 

Aantal dagen per week Hier vermeldt u een cijfer dat overeenstemt met het aantal dagen per week 
dat de werknemer geacht wordt te werken (ongeacht het aantal uren per 
dag). Er is een essentieel verschil tussen de manier waarop dit cijfer 
bepaald wordt voor vaste, voor variabele arbeidsregelingen met cyclus en 
voor variabele regelingen zonder cyclus:  
Uw werknemer werkt volgens een vaste arbeidsregeling (een vast 
aantal dagen per week):  
In dat geval geeft u het aantal dagen aan waarop de werknemer per week 
geacht wordt te werken. Het heeft daarbij geen belang hoeveel uren uw 
werknemer op een bepaalde dag werkt, als het maar elke week gaat om een 
gelijk aantal dagen.  
Uw werknemer werkt volgens een variabele arbeidsregeling (een niet 
vast aantal dagen per week) met cyclus:  
In dat geval vermeldt u het gemiddeld aantal dagen per week dat hij geacht 
wordt te werken. Dit gemiddelde aantal wordt vastgesteld door rekening te 
houden met de te werken dagen tijdens het geheel van de arbeidscyclus.  
Uw werknemer werkt volgens een variabele arbeidsregeling (een niet 
vast aantal dagen per week) zonder cyclus:  
(=geen vooraf vaststaand aantal dagen per week, en geen terugkerende 
cyclus), dan berekent u zelf het aantal dagen per week van het 
arbeidsstelsel, door het totaal aantal dagen waarmee de werknemer 
aangegeven wordt, te delen door het aantal weken van het kwartaal. In dat 
geval is het dus zeer waarschijnlijk dat het arbeidsregime van de 
werknemer ieder kwartaal (lichtjes) verschillend zal zijn. Dit betekent dus 
ook dat er ieder kwartaal een nieuwe tewerkstelling zal beginnen (zie de 
uitleg over de begin- en einddatum van de tewerkstelling).  
Opgelet: werknemers die in voltijdse loopbaanonderbreking zijn geeft u 

eveneens aan met arbeidsstelsel '0'.  
Type 
arbeidovereenkomst 

Hier moet men aangeven of het gaat om een voltijdse of deeltijdse 
tewerkstelling. Het gaat hier om de arbeidsrechtelijke kwalificatie. Zo zal 
een werknemer met een voltijdse arbeidsovereenkomst, die tijdelijk minder 
dan de contractueel voorziene duur werkt (bv. bij gedeeltelijke 
werkhervatting na ziekte) aangeduid worden met de notie voltijds. Worden 
beschouwd als voltijds:  

1. de werknemer wiens normale contractuele arbeidsduur 
overeenstemt met de maximale voltijdse arbeidsduur die in het 
bestuur geldt krachtens om het even welke arbeidsrechtelijke 
mogelijkheid om de arbeidsduur vast te stellen (wet, collectieve 
arbeidsovereenkomst, statuut, individuele overeenkomst,...);  

2. de werknemer tewerkgesteld in een arbeidsregeling in toepassing 
van het koninklijk besluit nr. 179 van 30 december 1982 
betreffende de experimenten voor aanpassing van de arbeidstijd 
in de ondernemingen met het oog op een herverdeling van de 
beschikbare arbeid en die recht heeft op een loon dat 
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overeenstemt met het loon van de maatpersoon;  
3. de leerkracht tewerkgesteld in een onderwijsinstelling, opgericht 

of gesubsidieerd door een Gemeenschap of door een orgaan 
waaraan de Gemeenschap haar bevoegdheden als inrichtende 
macht heeft opgedragen, krachtens een arbeidsregeling die 
normaal gemiddeld per week een aantal uren omvat dat gelijk is 
aan dat van een volledig lesrooster.  

Wie niet tot één van deze categorieën behoort wordt beschouwd als een 
deeltijdse werknemer.  
De begrippen voltijds en deeltijds moeten worden beoordeeld per 
tewerkstelling. Een werknemer die tegelijkertijd twee deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten heeft (bv. een deeltijdse voor onbepaalde tijd en 
gedurende een bepaalde periode een deeltijdse als vervanger van een 
loopbaanonderbreking), ook als die samen een voltijdse betrekking 
uitmaken, wordt dus op de twee tewerkstellingslijnen als deeltijds 
aangegeven. Voor dergelijke werknemers moet u dan ook per 
tewerkstelling de aangifte doen zoals voorzien voor deeltijdse werknemers 
(d.w.z. de prestaties aangeven in uren en de normale gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur van de werknemer en van de maatpersoon 
opgeven).  
Door het samentellen van die normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 
van de (deeltijdse) werknemer in vergelijking met de maatpersoon, kan in 
dergelijke gevallen worden uitgemaakt dat het in feite gaat om een 
voltijdse werknemer. 

Gemiddeld aantal uren Het gaat om de normale (1) gemiddelde (2) wekelijkse arbeidsduur, 
verhoogd met de betaalde uren inhaalrust (3) ingevolge een regeling tot 
vermindering van de arbeidsduur.
 

1. Normaal betekent rekening houdend met de theoretische 
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, dus zonder rekening te 
houden met de gepresteerde overuren, en ongeacht eventuele 
afwezigheden wegens ziekte, tijdelijke werkloosheid, gewettigde 
of ongewettigde afwezigheid,... In feite is dit de arbeidsduur die 
staat in de arbeidsovereenkomst of de eventuele aanpassingen in 
het kader van de maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd 
(bv. loopbaanonderbreking).  

2. Gemiddeld betekent het gemiddelde van de arbeidscyclus die een 
afgesloten geheel vormt, samengesteld uit te werken dagen en 
rustdagen, en die zich volgens eenzelfde patroon herhaalt. In 
geval van flexibele arbeidsregelingen kan deze cyclus zich 
uitstrekken over twaalf maanden. 

3. Zowel voor de werknemer als voor de maatpersoon wordt 
rekening gehouden met uren inhaalrust ingevolge een regeling tot 
vermindering van de arbeidstijd, indien het gaat om inhaalrust die 
betaald wordt op het moment dat hij opgenomen wordt. 

Gemiddeld aantal uren 
van maatpersoon 

Hier vermeldt u het aantal uren per week van de voltijdse werknemer, die 
in een gelijkaardige functie en onder gelijkaardige omstandigheden als de 
deeltijdse werknemer tewerkgesteld wordt (of zou tewerkgesteld worden 
in het geval dat er op dat moment geen voltijdse werknemer werkzaam is). 
Het betreft de zogenaamde maatpersoon.  

Met pensioen Uitsluitend te vermelden voor personen die met wettelijk pensioen zijn; dit 
zijn zowel de personen die recht hebben op een wettelijk rustpensioen als 
op een wettelijk overlevingspensioen 

Bezoldigingswijze Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werknemers die per taak of met 
een stukloon worden betaald.  

Dit betekent dus dat indien een werknemer overstapt van een betaling per 
stuk naar een betaling op commissie, het wel een nieuwe tewerkstelling 
betreft, maar indien iemand van een betaling per stuk overstapt naar een 
betaling per taak, er geen nieuwe tewerkstelling begint.  
Het begrip "commissieloon" is ruimer dan alleen de commissielonen van 
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handelsvertegenwoordigers. Het begrip betekent in feite elke vorm van 
bezoldiging waarbij het loon van de werknemer geheel of gedeeltelijk 
vastgesteld wordt in functie van de door hem gerealiseerde omzet 
(verkochte producten, geleverde diensten,...).  

Type leerling In dit veld duidt u aan over welk type van leerling het gaat. Indien de 
werknemer niet tot één van de genoemde categorieën behoort, vermeldt u 
niets. 

Functienummer Zie ‘gestructureerde bijlage 38 Functienummer PPO’ op de portaalsite. 
Verantwoording van de 
dagen 

De bedoeling van deze zone is u in staat te stellen uitdrukkelijk aan te 
duiden dat wat u aangeeft volgens u correct is (en het dus geen 
"schrijffout" is). Het is een facultatieve zone, die u alleen moet invullen 
indien er voor het betrokken kwartaal schijnbaar een tegenspraak is tussen 
het aantal aangegeven dagen en het aantal dagen dat normaliter verwacht 
zou worden in functie van het aangegeven arbeidsregime. Dit verhindert 
dat het controleprogramma een foutmelding genereert.  

Voorbeeld:  
Een werknemer werkt in een cyclus die niet samenvalt met de 
kwartaalgrenzen, bv. 6 weken 6 dagen per week werken, gevolgd door 6 
weken van 4 dagen per week. Deze werknemer werkt in een 
arbeidsregeling van gemiddeld 5 dagen per week, maar indien de cyclus 
over een kwartaalgrens heen loopt kan het zijn dat hij het ene kwartaal 
meer en het volgende minder dagen werkt.  
Voorbeeld:  
Een werknemer werkt meer dagen dan contractueel voorzien. Indien deze 
dagen nadien gerecupereerd worden stelt er zich geen probleem, omdat ze 
dan aangegeven moeten worden op het moment van de recuperatie. Voor 
deeltijds tewerkgestelde werknemers is het echter vaak niet verplicht deze 
dagen te recupereren, zodat zij moeten aangegeven worden in het kwartaal 
waarin zij gepresteerd worden, en er op die manier dus meer dagen 
aangegeven moeten worden dan op basis van het arbeidsregime vermoed 
zou worden.  
In deze zone kunt u één van de volgende codes gebruiken: 
1. Voltijdse werknemer tewerkgesteld in een arbeidscyclus die het 
kwartaal overschrijdt, en die tijdens het kwartaal meer dagen presteerde 
dan er overeenstemmen met zijn gemiddeld wekelijks arbeidsregime. 
2. Voltijdse werknemer tewerkgesteld in een arbeidscyclus die het 
kwartaal overschrijdt, en die tijdens het kwartaal minder dagen presteerde 
dan er overeenstemmen met zijn gemiddeld wekelijks arbeidsregime. 
3. Deeltijdse werknemer tewerkgesteld in een arbeidscyclus die het 
kwartaal overschrijdt, en die tijdens het kwartaal meer dagen presteerde 
dan er overeenstemmen met zijn gemiddeld wekelijks arbeidsregime. 
4. Deeltijdse werknemer tewerkgesteld in een arbeidscyclus die het 
kwartaal overschrijdt, en die tijdens het kwartaal minder dagen presteerde 
dan er overeenstemmen met zijn gemiddeld wekelijks arbeidsregime. 
5. Deeltijdse werknemer die bovenop zijn contractueel voorziene prestaties 
tijdens het kwartaal een aantal niet te recupereren dagen presteerde. 
6. Een combinatie van 3 en 5 of van 4 en 5 
7. Een werknemer die tijdens het kwartaal (of de periode van het kwartaal 
dat hij in dienst was), geen prestaties moest leveren. 
8. Een werknemer die gedeeltelijk met fooien of bedieningsgeld wordt 
betaald en die voor een gedeelte van zijn prestaties moet worden 
aangegeven zonder loon. Dit is een gevolg van de regel dat de bijdragen 
voor sociale zekerheid in een bepaald kwartaal slechts mogen worden 
berekend ofwel op het vast loon, ofwel op het forfaitair loon voor dat 
kwartaal (namelijk op het grootste bedrag). Indien nu een werknemer voor 
zijn gewone prestaties uitsluitend met fooien of bedieningsgeld wordt 
betaald, en in datzelfde kwartaal een vast loon als verbrekingsvergoeding 
ontvangt, dan kan het zijn dat het vast loon (voor de 
verbrekingsvergoeding) groter is dan het forfaitair loon voor het kwartaal. 
De socialezekerheidsbijdragen worden in dat geval uitsluitend berekend op 
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het vast loon. De gewone prestaties met prestatiecode 1 worden 
aangegeven op een tewerkstellingslijn zonder loon. 
 

In functie van de gebruikte code zullen bepaalde foutmeldingen niet 
gebeuren.  

Het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om uitzonderlijke gevallen en dat 
deze zone dus niet ondoordacht gebruikt mag worden. Op het gebruik 
ervan zal dan ook strikt toegezien worden, en eventueel zal gevraagd 

worden nadere toelichtingen te verschaffen.  
Special statuut van de 
werknemer 

In deze zone niets vermelden indien de werknemer niet tot één van de 
genoemde categorieën behoort:  

- B = vrijwillige brandweerlieden 
- C = concierges 
- E = personeel van de onderwijsinstellingen 
- LP = werknemers met gelimiteerde prestaties. Het zijn de 

werknemers die verbonden zijn met de werkgever met een 
contract van korte duur en voor een tewerkstelling die per dag 
niet de gewoonlijke dagduur bereikt. Het betreft hier bijvoorbeeld 
extra's in de horeca, monitoren in de socioculturele sector, … die 
voor slechts enkele uren worden aangeworven. Indien een 
werknemer beantwoordt aan de omschrijving van S of T, en 
tevens aan LP, wordt u verzocht in de aangifte S of T te 
vermelden. De aanduiding LP gebruikt u dus alleen indien het 
noch om een tijdelijke werknemer in de zin van de wet van 24 juli 
1987 gaat, noch om een seizoenarbeider. 

- M = geneesheren 
- P = politiepersoneel 
- PC = burgerpersoneel van de politie 
- S = seizoenarbeider. Het zijn de werknemers die periodes van 

arbeid verrichten waarvan de duur beperkt is, hetzij wegens de 
seizoengebonden aard van het werk, hetzij omdat de 
ondernemingen die hen in dienst nemen, op bepaalde tijden van 
het jaar ertoe genoopt zijn hulppersoneel aan te werven.  

- Sp = beroepsbrandweerlieden 
- T = tijdelijke werknemer in de zin van de wet van 24 juli 1987 

(=arbeider bij tussenpozen, andere dan thuiswerkers en 
werknemers die door een erkend uitzendbureau ter beschikking 
van een gebruiker worden gesteld). Het zijn de werknemers 
aangeworven in het kader van een contract van bepaalde duur om 
te voorzien in de vervanging van een vaste werknemer of om te 
beantwoorden aan een tijdelijke toename van het werk, of om de 
uitvoering van een uitzonderlijk werk te verzekeren.  

- V = verzorgend en verplegend personeel en paramedisch 
personeel. 

Maatregel tot 
reorganisatie 

Dit gegeven alleen invullen in de onderstaande gevallen:  
- Wettelijke systemen tot collectieve herverdeling van de arbeid, 

waarbij werknemers hun arbeidsprestaties beperken met 
overeenkomstig loonverlies.  

- Volledige onderbreking van de loopbaan. 
- Gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan. → de wettelijke systeme 

(zie instructies) 
- Aangepaste arbeid met loonverlies, d.w.z. wanneer de werknemer 

effectieve arbeidsprestaties levert waarvoor hij een verminderd loon 
ontvangt ten opzichte van het loon dat hij normaal zou moeten 
ontvangen (bv. bij werkhervatting na een ziekte met toestemming van 
de adviserende geneesheer); dit geldt zowel voor een vermindering 
van het uurloon als voor een vermindering van het aantal te presteren 
dagen (uren) of een combinatie van beide. In de 'Instructies DmfAppl 
multifunctionele aangifte’; Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid 
met toestemming van de adviserende geneesheer', vindt u meer details 
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betreffende het invullen van de aangifte in dit geval. 
- contractueel of statutaire werknemer (zie instructies DmfAppl) 

 
Indien voor een werknemer twee noties "herorganisatie van de arbeidstijd" 
gelijktijdig van toepassing zijn, moet er chronologisch gewerkt worden. 
Voor iedere wijziging in de situatie wordt een nieuwe tewerkstellingslijn 
begonnen. Op die nieuwe lijn wordt alleen de "nieuwe" toestand 
weergegeven. 

Maatregel bevordering 
werkgelegenheid 

Indien van toepassing, moet u deze aanduiding steeds vermelden, ongeacht 
of deze werknemers voor één of andere bijdragevermindering in 
aanmerking komen. Zie voor een bespreking van deze verminderingen in 
de 'instructies DmfAppl multifunctionele aangifte’.
In het geval dat een werknemer voor dezelfde tewerkstellingslijn onder 
twee codes zou vallen (bv. een startbaanovereenkomst met toepassing van 
het KB 495), heeft de code voor de startbaanovereenkomst voorrang.  

 
 
Scherm Prestaties 
 
Prestaties Meer uitleg over de te gebruiken prestatiecodes vindt u terug in de 

‘Instructies Dmafppl multifunctionele aangifte; bijlage 8 codificatie van 
arbeidstijdgegevens’ 

Aantal dagen In dit veld plaatst u het aantal dagen dat overeenkomt met de betreffende 
prestatiecode, ofwel uitgedrukt in hele dagen afgerond tot op de halve dag 
nauwkeurig ofwel een louter berekend aantal dagen tot op een honderdste 
nauwkeurig in geval van conversie naar het 5-dagenstelsel.  
De regels en de voorwaarden waaronder u de gegevens kan omzetten naar 
het vijfdagenstelsel kan u terugvinden in de ‘Instructies Dmafppl 
multifunctionele aangifte’. 
De regels voor het bepalen van het aantal dagen dat moet opgegeven 
worden per prestatiecode vindt u terug in de ‘Instructies Dmafppl 
multifunctionele aangifte’ (paragraaf 16202). De berekening van het aantal 
dagen'. In principe geldt dat elke dag voor één telt.  
Als een (voltijdse of deeltijdse) werknemer zich echter op eenzelfde dag in 
twee toestanden bevindt die onder een verschillende prestatiecode (zie 
verder voor de volledige lijst) moeten worden vermeld, dan geldt als regel 
dat u een zo juist mogelijk evenwicht tussen de verschillende codes moet 
vinden. De dagen moeten dus 'gewogen' worden. Men gaat daarvoor als 
volgt tewerk:  
 
1. men bepaalt eerst het maximum aantal werkbare dagen in het kwartaal 
(zie hiervoor); 
2. met uitzondering van de meest voorkomende prestatiecode bepaalt men 
tot op een halve dag precies en volgens objectieve regels het aantal dagen 
voor elke prestatiecode; 
3. het resultaat ( = de som van alle codes behalve de meest voorkomende) 
trekt men af van het maximum aantal werkbare dagen van het 
kwartaal/betaalperiode; 
4. het verschil is het aantal dagen tot op een halve dag precies van de meest 
voorkomende prestatiecode van dat kwartaal. 
 
Het totaal aantal aan te geven dagen ( = de som van de verschillende 
prestatiecodes) stemt steeds met het maximum aantal werkbare dagen in het 
kwartaal overeen, rekening houdend met de arbeidsregeling. Met andere 
woorden, indien een werknemer die het ganse kwartaal "normaal" werkt, 
moet worden aangegeven met 64 dagen "code 1" in regeling 5, dan moet 
voor zijn collega die in dezelfde arbeidsregeling en op dezelfde dagen moet 
werken, de som van de verschillende prestatiecodes eveneens 64 zijn, 
ongeacht welke "prestaties" die persoon leverde (uren verlof zonder wedde, 
halve vakantiedagen ,….). Een uitsplitsing over verschillende codes mag 
dus nooit het totaal aantal dagen verhogen of verlagen, zelfs niet met een 
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halve dag.  
 
Voor een werknemer die werkt in een regeling waarin lange en korte dagen 
elkaar afwisselen mag u vertrekken van het uitgangspunt dat voor zover 
alle op een dag geleverde "prestaties" onder dezelfde code vallen, iedere 
dag voor één dag telt. Slechts in de zeer uitzonderlijke gevallen waarin 
deze manier van tellen een belangrijk verschil zou opleveren met een 
telling op basis van de normale duur van een dag, moet u op dezelfde 
manier als hierboven uitgelegd, een juister evenwicht zoeken tussen de 
codes.  
 
Het niet naleven van deze handelwijze kan in bepaalde gevallen immers 
erge vertekeningen van de realiteit tot gevolg hebben, en dus rechtstreeks 
invloed hebben op de sociale rechten van de werknemers.  

Aantal uren Indien de aangifte betrekking heeft op een werkgever die aangeslotenen is 
bij RSZPPO dan moet hier het aantal uren van de prestatie worden 
meegegeven, ongeacht of de betrokken werknemer deeltijds of voltijds 
werkt. 

 
Scherm Bezoldigingen 
 
Maandelijkse 
betalingsfrequentie van 
een premie 

De periodiciteit drukt u uit met een cijfer dat de maandelijkse 
betalingsfrequentie weergeeft.  

- Iedere maand ="1" 
- Driemaandelijks = 3 
- Halfjaarlijks = 6 
- Jaarlijks ="12" 
- Om de twee jaar = "24" 

 
Indien het gaat om eenmalige premies of om premies die met een 
onregelmatige periodiciteit worden uitbetaald, vermeldt men "0".  
 
Het gaat hier om de effectieve uitbetaling van het voordeel. Zo moet een 
eindejaarspremie die in twaalf maandelijkse betalingen wordt uitbetaald, 
aangegeven worden met betalingsfrequentie "1", indien ze in één keer aan 
het eind van het jaar wordt betaald, is de betalingsfrequentie "12".  
Dit gegeven moet enkel enkel ingevuld worden bij de bezoldigingscodes 
806, 817, 833, 906, 918, 919, 951 en 957. 

 
Scherm Tewerkstelling 1 Verminderingen 
 
Bijdragenverminderinge
n 

Meer uitleg over de verminderingen vindt u terug in de instructies 
Dmafppl multifunctionele aangifte; bijlage 33 lijst van de 
verminderingscodes. 

Datum begin recht Datum waarop de vermindering ingaat voor deze tewerkstellingslijn of 
werknemerslijn. Deze datum komt niet noodzakelijk overeen met de 
datum van indiensttreding van de werknemer bij de werkgever.  

 
Scherm Verminderingen hoedanigheid… 
 
Bijdragenverminderinge
n 

Meer uitleg over de verminderingen vindt u terug in de ‘Instructies 
DMFAPPL multifunctionele aangifte’ 
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Scherm Overzicht hoedanigheden 
 
Meer uitleg over 
tewerkstellingen en 
hoedanigheden 

De hoedanigheid wordt bepaald door:  
 

- werknemerskengetallen (zie bijlage 28) 
- werkgeverscategorie (zie bijlage 29) 

 
De tewerkstelling wordt bepaald door:  

- begin/einddatum tewerkstelling 
- aantal dagen per week van het arbeidsstelsel 
- type arbeidsovereenkomst (deeltijds/voltijds) 
- gemiddeld aantal uren per week van de werknemer/ maatpersoon 
- notie pensioen 
- bezoldigingswijze (stuk-, taak- of commissieloon) 
- notie speciaal statuut werknemer 
- vrijwillige brandweerlieden, concierges...) 
- maatregel reorganisatie arbeidstijd (loopbaanonderbreking, ...) 
- maatregel tot bevordering van de werkgelegenheid (werknemer 

aangeworven in het kader van KB 495, ....) 
 
Scherm Bijdrage ontslagen statutaire werknemer 
 
Referte-aantal dagen Aantal werkdagen (in stelsel van 6 dagen/week) waarvoor de 

onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid gevraagd wordt. 
Refertebrutoloon: 
 

Refertebrutoloon van de werknemer tijdens de periode waarvoor de 
onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid gevraagd wordt. 
Dit wordt berekend op basis van de laatste activiteitswedde van de 
belanghebbende, zo nodig omgerekend op basis van een wedde die 
overeenstemt met een voltijdse betrekking.  
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