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Inleiding 
 
In de uitwerking van W²-decreet vraagt de Sociale Inspectie dat alle AMA-medewerkers geregistreerd 

worden in Dimona.  Zij beschouwen Begeleid Werkers als dezelfde groep, en vragen dus ook voor alle 

Begeleid Werkers een Dimona-aangifte.   

 

Dat brengt veel werk en zorgen met zich mee.  We zouden liever een andere regeling hebben, en een 

vrijstelling van Dimona zoals dat voor vrijwilligers geldt.  Het zal waarschijnlijk nog een hele tijd 

duren vooraleer zoiets geregeld is.  Wat moet je ondertussen met deze situatie doen? 

 

Begeleid werkers in openbare besturen of social profit moeten volgens de inspectie ook in Dimona 

ingeschreven worden, maar kunnen ook als vrijwilliger beschouwd worden, en dus vrijgesteld worden.  

Het is nog niet duidelijk hoe onze contracten aangepast moeten worden om ook als 

vrijwilligerscontract te gelden. Een apart vrijwilligerscontract en –verzekering lijken voorlopig nog 

wel aangewezen. 

Begeleid werkers in een profit bedrijf kunnen nooit als een vrijwilliger beschouwd worden, en hebben 

dus in geen geval vrijstelling.  Zij bevinden zich op dit moment dus in een precaire positie.  Zowel het 

bedrijf als de cliënt kunnen last krijgen als er inspectie komt. 

 

We denken dat je best niet in de plaats van de werkpost beslist of een aangifte al dan niet gedaan 

wordt.  We denken dat je best aan de werkpost de situatie voorlegt, en vraagt wat hij mwil.  Je kan 

helpen: zie hieronder. 

 

Bespreek met de werkpost ook hoe hij met ‘verdoken kosten’ omgaat: sommige diensten (bv 

arbeidsgeneeskundige dienst, sociaal secretariaat) rekenen een standaardprijs voor iedereen die in 

Dimona is ingeschreven; zij moeten er op gewezen worden dat dit niet van toepassing is voor deze 

mensen.  Wees eerlijk: we weten op dit moment niet echt wat de gevolgen zijn.   

 

Hou in de gaten of voor je cliënt alles normaal blijft: soms blokkeren uitbetalingsinstellingen de 

uitkering, omdat ze er abusievelijk vanuit gaan dat een Dimona automatisch een betaalde job inhoudt.  

Als de cliënt zijn uitkering niet tijdig ontvangt, kan je best even contact opnemen om de vergissing 

recht te zetten. 
 

 

 

Wat is Dimona: 
 
De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de 

werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. 

Belangrijk is dat er voor onze AMA’s geen bijdragen verschuldigd zijn aan RSZ. AMA en begeleid 

werkers zijn niet opgenomen in de arbeidsongevallenverzekering.  De werkpost moet ze wel registeren 



  

onder de code dimona-aangifte niet onderworpen aan bijdragen (code DWD – Dimona without 

Dmfa).  

 

Dimona STG, of de kleine statuten:  is een nieuwe categorie geldig vanaf 1/1/2020, en richt zich tot 

niet-betaalde werkkrachten gericht op een betaalde tewerkstelling (stagiaires).  Deze mensen vallen 

wel onder de arbeidsongevallenverzekering, maar zijn vrijgesteld van de verplichte bijdragen. (De 

arbeidsongevallenverzekering verzekert ook en vooral toekomstig loonverlies door een werkongeval: 

wel geldig voor wie structureel naar een betaalde job toewerkt, niet geldig voor AMA en begeleid 

werkers voor wie dit een onduidelijk perspectief blijft).  De STG-aangifte wordt meestal systematisch 

door de scholen beroepsopleiding of de VDAB in orde gebracht.  

 

 

 

 

Wie doet aangifte? 

1. Bij voorkeur: de werkpost doet zelf de aangifte via de website van Dimona of laat de aangifte 

uitvoeren door zijn sociaal secretariaat.  Het gaat tenslotte over gegevens van zijn bedrijf. De 

werkpost kan zich registreren om toegang te krijgen tot de beveiligde onlinediensten.  Dit 

kan via de elektronische identiteitskaart van de verantwoordelijke.  

o MAAR: Bij de BEVEILIGDE Dimona aangifte zijn bij sommige organisaties-

ondernemingen problemen gerezen.  Het type werknemer Niet onderworpen aan 

bijdragen-DWD stond niet in de keuze mogelijkheden.  Ze moeten hun inlog dan 

‘open’ zetten, alsof  het de eerste keer is dat ze een ingave doen. Via de  niet-

beveiligd aangifte lukt de registratie wel altijd. 

o GEEN RSZ-nr: zie laatste punt van deze handleiding. 

 

2. De jobcoach assisteert de werkpost bij het invullen van de aangifte. Je zit samen, en vult het 

in onder de naam van de werkpost, met toestemming van de werkpost. 

 

3. De jobcoach vult het zelf in, via de niet-beveiligde site.  Ook hier geldt dat je uitdrukkelijk 

toestemming vraagt aan de werkpost.  Dit kan voor iedereen die een erkenningsnummer heeft. 

 

 

 

Procedure voor aangifte: 

 
 

1. Ga naar de website dimona en het personeelsbestand:  

 

Zoek “dimona aangifte” in google en vind: 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/index.htm 

 

2. Wat heeft de invuller nodig: 

 

- het ondernemingsnummer of RSZ-nr van het bedrijf 

- Het rijksregisternummer van de cliënt 

- Begin- (eind)datum AMA-contract, of contract Begeleid Werken 

  

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/index.htm


  

 

WEBAPPLICATIE DIMONA - VOORBEELDSCHERMEN 
 

Homepage https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/index.htm       

Via Google : Dimona aangifte 

 

 

Klik op beveiligde- of niet beveiligde aangifte.  
 

Web beveiligd (gebruikersnaam en paswoord nodig) 

 Personeelsbestand: aangeven en beheren  

 Dimona Mobile  

Web niet-beveiligd (Gebruik deze versie als het via de beveiligde aangifte 

NIET lukt) 

Dimona: aangeven 

 

Bij een niet beveiligde dimona-aangifte is het belangrijk dat je een print maakt van de 

bevestiging van de aangifte. Hierop staat het identificatienummer van de aangifte. 

 

 

DIMONA IN: inschrijven werknemer 
 

1.Identificeer de werkgever 

Identificatie van de werkgever 

 

Tik ondernemingsnummer of RSZ-nr in. 

   

 

(je vindt alle ondernemingsnummers op www.companyweb.be ) 

 

2.Selectie van het type aangifte 

 

Klik op dimona in 

 Dimona IN 

 

Klik onderaan rechts op volgende 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona/index.htm
javascript:popup(%20'/app004/webdimona/dimona2?language=nl&login.type=enterprise'%20);
javascript:popup(%20'/app004/webdimona/dimonamobile/faces/html/home.xhtml?language=nl'%20);
javascript:popup(%20'/app004/webdimona/dimona2unsecured/?language=nl'%20);
http://www.companyweb.be/


  

Stap 1: Identificatie van de werkgever 
Dit scherm krijg je al ingevuld, rechts onderaan op volgende klikken. 

Identificatie van de werkgever 

 Naam : 

 Ondernemingsnr.  

 RSZ-nr : 

 Adres : 

Stap 2: De werknemer identificeren 

Een periode toevoegen 

1. Werkgever 

2. Werknemers 

3. Karakteristieken 

4. Periode 

5. Overzicht 

 Ik ken het 

 

INSZ* : Geef het rijksregisternummer door van de cliënt en druk op volgende. 

 

 

 
 

 

Stap 3: Karakteristieken van de periode 

Een periode toevoegen 

1. Werkgever  

2. Werknemers 

3. Karakteristieken 

4. Periode 

5. Overzicht 

 

Klik op het juiste het paritair comité (klik ANDERE). Ook al staat het PC van de 

organisatie ertussen. 

Paritair comité 

PC *                       

 

Klik op het type werknemer: Niet onderworpen aan bijdrage – DWD !!!!. 

 

Type werknemer 

Type werknemer *   Indien deze optie via de 

beveiligde aangifte NIET lukt dan moet je de niet-beveiligde versie gaan. 

 

* Verplichte velden 

Klik onderaan rechts op volgende 



  

Stap 4: Details van de periode 
 

Een periode toevoegen 

1. Werkgever 

2. Werknemers INSZ:  

3. KarakteristiekenXXX -   -  DWD 

4. Periode 

5. Overzicht 

Begindatum* :  

  Aanklikken wanneer cliënt start. 

    

De einddatum moet je niet invullen. 

 

 

Stap 5: Overzicht van de aangifte 

Dit scherm is al automatisch ingevuld. De werkpost dient alleen op bevestigen onderaan 

rechts te klikken indien alles correct is.  Het is handig als je bij uw referentie voor de 

werknemer de naam van de begeleid werker/ AMA-medewerker intikt. 

Je kan altijd terug naar vorige gaan (links onderaan als er nog iets gewijzigd moet worden) 

Een periode toevoegen 

1. Werkgever 

2. Werknemers  

3. KarakteristiekenXXX -   -  DWD 

4. Periode 

5. Overzicht 

Werkgever 

 Ondernemingsnr. : 

 RSZ-nr : 

 Uw referentie voor de werkgever :  

Gegevens van de werknemer 

 INSZ : 

 Uw referentie voor de werknemer :  

Details van de aangifte 

 Paritair comité :Andere - xxx 

 Type werknemer :Niet onderworpen aan bijdragen – DWD 

 

Type aangifte Begindatum Einddatum Uw referentie voor de aangifte 

Dimona IN 17-04-2019 25-04-2019 
 

 

 

  

javascript:void(0)


  

 

Als je op bevestigen klikt krijg je onderstaand scherm.  Je kan hier de bevestiging afdrukken.  

Belangrijk is rechts het Nr. van de aangifte .  Dit nummer heb je nodig om een begeleid 

werker/ AMA-medewerker uit te schrijven of een aangifte te annuleren. 

 

 
 

 

 

 

 

DIMONA OUT: Uitschrijven werknemer 
 

Als de begeleid werker/ AMA-medewerker stopt met werken dan moet  je deze uitschrijven.  

Zelfde stappen als hierboven, bij de selectie van type aangifte klik je nu op Dimona Out. 

Selectie van het type aangifte 

 

Klik op Dimona OUT 

 

 Dimona OUT 

 

Klik onderaan rechts op volgende. 

Je hebt het referentienummer van de aangifte nodig van zie kader hierboven. 

  



  

 

DIMONA Wijziging: Periode aanpassen 
 

Als je een fout hebt gemaakt (bvb foute datum ingetikt), dan je deze de periode aanpassen.  

Zelfde stappen als hierboven bij selectie van type aangifte klik je op Dimona Wijziging. 

 

Selectie van het type aangifte 

 

Klik op Dimona Wijziging 

 

 Dimona Wijziging 

 

Klik onderaan rechts op volgende. 

Je hebt het referentienummer van de aangifte nodig van zie kader hierboven. 

 

 

 

 

 

 

DIMONA Annulatie: Periode annuleren 
 

Als je een periode wil annuleren, dan klik je op Dimona Annulatie (werkpost bedenkt zich 

en begeleid werker/ AMA-medewerker start toch niet op). Zelfde stappen als hierboven bij 

selectie van type aangifte klik je op Dimona Annulatie. 

 

Selectie van het type aangifte 

 

Klik op Dimona Annulatie 

 

 Dimona Annulatie 

 

Klik onderaan rechts op volgende 

Je hebt het referentienummer van de aangifte nodig van zie kader hierboven 

 

 

 

  



  

 

DIMONA aangifte zonder RSZ-nummer 
 
De werkgevers zonder RSZ-nr kunnen via onderstaande website een voorlopige RSZ-nr 

bekomen en al onmiddellijk een aangifte doen. 
  
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/wide/index.htm 
  
Google: “WIDE” intikken (= Werkgever IDentificatie/ion Employeur), 

 rechts klikken: Zich identificeren als werkgever - aanvraag tot identificatie 

onbeveiligd 
  
  
Als zij de stappen doorlopen dan kunnen zij hun voorlopig RSZ-nr bekomen.  Met dit 

nummer kunnen ze de AMA’s en begeleidwerkers al aangeven.  Ze dienen het voorlopige 

RSZ-nummer door te sturen naar de RSZ om een definitief RSZ-nr te krijgen. Doorsturen 

via mail naar: idnl@rsz.fgov.be 

 

In de aanvraag kan je kiezen uit optie 3 of optie 4: optie 3 betekent dat de werkgever dit 

rsz-nr enkel aanvraagt voor een AMA of begeleid werker.  Dan blijft het voorlopig rsz-nr 

geldig en wordt de procedure voor een definitief nu opgeschort.  Wie ook stagiaires van 

vdab op beroepsopleidingen inschakelt, moet optie 4 kiezen, en krijgt wel een definitief 

nr. VDAB en scholen brengen dit zelf in orde, als het nodig is. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
  

 
 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/wide/index.htm
mailto:idnl@rsz.fgov.be

