
 Naam werkgever:  

 Nummer dossier:  

Werknemersfiche 
Extra Horeca 

Nummer werknemer (facultatief):  

Afdeling:  
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Gelieve wijzigingen  zo snel mogelijk mee te delen aan uw 

dossierbeheerder.  

Dit document ontslaat u niet van de 

verplichting een Dimona te doen. 

 

 

 

De bedoeling van deze fiche is ons inlichtingen te verstrekken over de tewerkstelling van uw extra's.   Onder een 

gelegenheidswerknemer of extra wordt een werknemer verstaan die,  met het oog op een uitzonderlijke toename 

van het arbeidsvolume of de uitvoering van een uitzonderlijk werk, gedurende maximaal 2 opeenvolgende dagen 

verbonden is met een zelfde werkgever, door een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of door een 

arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk. 

 

- DIMONA: Opgelet!   Sinds 01.10.2013 mogen de Dimona’s voor gelegenheidswerknemers ofwel per uur, 

ofwel per dag verricht te worden. De keuze tussen deze twee Dimona's dient niet meer te gebeuren voor een 

volledig jaar, zoals het geval was voor de full & light Dimona's. Het zal voortaan mogelijk zijn om (per uur of 

per dag) van het ene type naar het andere type Dimona over te gaan.  Dimona wordt door de RSZ als laattijdig 

beschouwd van zodra ze wordt verstuurd één minuut na de aanvang van de prestatie. Het is dus zeer 

belangrijk de Dimona te verrichten vooraleer de gelegenheidswerknemer het werk aanvat.  

 

We vestigen nogmaals uw aandacht erop dat het Sociaal Secretariaat voor de extra’s geen aangifte zal doen. U 

dient dus zelf de DIMONA uit te voeren, rechtstreeks op de portaalsite van de sociale zekerheid 

(http://www.socialsecurity.be).  

 

- CONTINGENT: Sinds 01.10.2013 kan de werkgever van de Horecasector maximum 100 kalenderdagen per 

jaar gebruik maken van gelegenheidswerk. Dit contingent werkgever wordt verdubbeld (200 dagen) vanaf 

01.07.2015. De werknemer mag maximum 50 kalenderdagen per jaar werken onder dit statuut. Het contingent 

werkgever (200 dagen) wordt bijgehouden via de portaalsite van de RSZ  www.socialsecurity.be, site van de 

werkgever, DIMONA en personeelbestand, beveiligde zone personeelbestand. Alleen de werknemer kan zijn 

eigen contingent (50 dagen) raadplegen op de website van de RSZ www.socialsecurity.be, site van de burger, 

beveiligde zone Horeca@work. 

Voor meer details omtrent de nieuwigheden voor de gelegenheidswerknemers sinds 01.10.2013, gelieve onze 

sectorale informatie te raadplegen op https://payroll.partena.biz/?LangType=2067 

- Register voor werktijdregeling:  De werkgever die voor een Dimona per dag kiest, moet een register voor 

werktijdregeling bijhouden. Daarin moet hij het begin- en einduur van de prestaties noteren. Dat register wordt 

niet door ons afgeleverd, maar door het Sociaal en Waarborgfonds Horeca (Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel. 

Tel.: 02/513.61.21. E-mail: epp@horeca.be). 

 

Persoonlijke gegevens 

Volledige naam: ____________________________________________________________________ 

Voornaam: ________________________________ Eerste letter 2
de

 voornaam: ____________________ 

Geboren op:  –  –   te: ____________________________________________ 

Geboorteland indien buitenland:  _____________________________________________ Geslacht: M / V 

Straat: _____________________________________________________ nr.: _______ bus: ________ 

Postcode in België:    Gemeente: ______________________________________________ 

Postcode in buitenland: __________ Gemeente: ____________________________________________ 

http://www.socialsecurity.be/
http://www.socialsecurity.be/
http://www.socialsecurity.be/
https://payroll.partena.biz/?LangType=2067
mailto:epp@horeca.be
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Land van verblijf indien woonachtig in het buitenland: __________________________________________ 

SIS-kaartnummer (zie ziekenfondskaart):   

Rijksregisternummer:  . . -   . 

Naam van de vestigingseenheid/het filiaal: 
of nr. van de vestigingseenheid  –  –  – 
(Nummer toegekend door de Kruispuntbank der Ondernemingen, plaats waar de werknemer normaal wordt tewerkgesteld) 

Nationaliteit 
(1)

:  _____________________________________________________________________ 

Burgerlijke staat: __________________________________ Sinds: ____________________________ 

Indien gehuwd: naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e):  _____________________________________ 

geboortedatum:  –  –   

Indien wettelijk samenwonend: naam en voornaam van de samenwonende: ___________________________ 

geboortedatum:  –  –   

Taal: Nederlands - Frans - Duits - Engels 
(*)

 

Datum in dienst:  –  –   Datum uit dienst:  –  –   

Reden van het vertrek: _______________________________________________________________ 

Bankrekeningnummer:  –  –  geopend op naam van:  de heer en 

mevrouw / eigen naam 
(*) 

of circulaire cheque: ja / nee (*) (aan de werknemer / aan de onderneming  
(*)

 

Nr. IBAN: _____________________________________ BIC-code: ____________________________ 

 

(1)
 

Indien buitenlandse nationaliteit: werkgever moet de wetgeving inzake de controle van de verblijfsvergunning van onderdanen van derde landen en de wetgeving 

betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België naleven. Voor meer info:  legal@partena.be.”  

 

Gezinslasten, kinderbijslag en diverse fiscale gegevens 

Aantal niet-mindervalide kinderen ten laste:     

Aantal mindervalide kinderen ten laste:    

Andere niet-mindervalide personen ten laste (ascendenten, verwanten zijlijn):    ; leeftijd: _____________

Andere mindervalide personen ten laste:  ____ Mindervalide werknemer (ten minste 66%): ja / nee 
(*)

; leeftijd: ___
 

Fiscaal attest getekend door de 2 echtgenoten/wettelijk samenwonenden en overhandigd aan de werkgever: 

ja / nee 
(*)

  

 

Aanvraag kinderbijslag: ja / nee 
(*)

 

Echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende met inkomen: ja / nee 
(*)

(maandelijks inkomen hoger dan € 105 op 

01.01.2005) 

Echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende mindervalide: ja / nee 
(*)

 

Franse grensarbeider: ja / nee 
(*)

 

Weduwe, weduwnaar, alleenstaande vader of moeder met kind(eren): ja / nee  
(*)

 

Indien weduwe/weduwnaar: overlevingspensioen of ander: ja / nee  
(*)

 Bedrag pensioen: _________________ 

Andere inkomsten gepensioneerde: ______________ 

mailto:Legal@partena.be
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Loon en functie 

Uitgeoefende functie: ________________________________________________________________ 

Categorie volgens barema: _________ (zie beroepsclassificatie van het paritair comité)  Rang: ____________ 

Brutobasisloon: ____________ op datum van: ______________ per uur/maand/week/dag/fooien/commissie 
(*)

 

Andere voordelen (premies,...): __________________________________________________________ 

 

 

 

De werkgever vertrouwt de gegevens op dit document toe aan het Sociaal Secretariaat PARTENA om de sociale 

en fiscale wetten toe te passen. De werknemer kan deze gegevens inkijken en ze laten verbeteren door zich tot 

zijn werkgever te richten (wet 08.12.1992 art. 4 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). De werkgever 

is verplicht om elke wijziging in de gegevens op deze individuele fiche schriftelijk te melden aan het Sociaal 

Secretariaat. 

 

Gelezen en goedgekeurd op: Gelezen en goedgekeurd op: 

Handtekening werknemer Handtekening werkgever of afgevaardigde   

                              

 


