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INVULLEN EN VERSTUREN:  
- naar uw beheerder; 

- tussen 8 en 15 uur, elke werkdag van maandag tot vrijdag; 
- 1 werkdag voor de aanvang van de prestaties van de werknemer voor de DIMONA IN en uiterlijk de dag van uitdiensttreding van de werknemer voor de DIMINA OUT; 

- per e-mail met vermelding van “aanvraag tot uitvoering van een DIMONA” in de onderwerpregel van de e-mail (origineel document moet bewaard worden in de onderneming). 

Buiten deze uren moet de DIMONA rechtstreeks via de portaalsite van de RSZ (https://www.socialsecurity.be) of DIMONA Mobile worden ingediend. 
Het sociaal secretariaat doet geen DIMONA-aangiftes voor gelegenheidswerknemers uit de horeca, de land- en tuinbouw en de uitzendsector, werknemers onder het statuut flexijob, 

werknemers ‘Artikel 17’ socio-culturele sector en sportmanifestaties. 
Raadpleeg de portaalsite (https://www.socialsecurity.be) voor meer informatie. 

Uw dossiernummer bij het sociaal secretariaat:  ___________________  Uw identificatienummer bij de RSZ: __________________________  of uw ondernemingsnummer: __________________________  

Paritair comité:   124    140   andere 

DIMONA IN   

Datum in dienst:  –  –     Identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ)  .  .  –  .   (zie keerzijde identiteitskaart) 

geen INSZ heeft  

Naam  ___________________________________________________ Voornaam  ______________________________________________________ Geslacht:   V   M 

Geboortedatum  –  –  Geboorteplaats  __________________  Land  _____________________________________  

Adres: Straat  __________________________________________________________________  nr.  ____________ bus  _______________________   

Postcode  ___________________  Woonplaats  ______________________________________  Land  _____________________________________  

Het betreft een gewone werknemer (behalve PC 124, 140) 

  Bediende    Arbeider

  Stageovereenkomst opleiding tot ondernemingshoofd  Beroepsinlevingsovereenkomst   Overeenkomst socio-professionele inschakeling  IBO Datum uit dienst:  –  –   

  Leerling   Stagiair meer dan 60 dagen (niet onderworpen)   Instapstage   Werknemer met een overeenkomst van bepaalde duur                        Datum uit dienst:  –  –   

   

Formuliernr. C3.2A: van de lopende maand:  _________________________________________  van volgende maand:  ________________________   

https://www.socialsecurity.be/
https://www.socialsecurity.be/
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Het betreft een werknemer met een studentenovereenkomst   Datum uit dienst:  –  –   

Tewerkstellingsadres (indien verschillend van de bedrijfszetel): 

Straat  ________________________________________________________________________  nr.  ____________ bus  _______________________  

Postcode ____________________  Woonplaats  ______________________________________  Land  _____________________________________  

Aantal arbeidsuren (1) voorzien in de studentenovereenkomst: 

 in het ____________ (2) kwartaal ____________ (3): ____________ (1) Het aantal arbeidsuren per kwartaal moet worden uitgedrukt in eenheden en worden afgerond op de hogere eenheid (bv. 
voor een tewerkstelling van juli 2017 gedurende 21 dagen ten belope van 7,6 uur/dag moet in de Dimona voor het 3e kwartaal 
2017 160 uur worden aangegeven (159,60 uur afgerond op de hogere eenheid)). 

(2) Preciseer het kwartaal (1e, 2e, 3e of 4e). 

(3) Preciseer het jaar. 

 in het ____________ (2) kwartaal ____________ (3): ____________ 

 in het ____________ (2) kwartaal ____________ (3): ____________ 

 in het ____________ (2) kwartaal ____________ (3): ____________ 

 in het ____________ (2) kwartaal ____________ (3): ____________ 

Indien het een student in de bouwsector (PC 124) betreft: formuliernr. C3.2A: van de lopende maand: ________________________ van de volgende maand: ________________________  

DIMONA OUT  

Datum uit dienst:  –  –   

DIMONA periodenr. (indien gekend)  _________________________  

Naam  __________________________________________________  Voornaam  _______________________________________________________  

Of INSZ van de werknemer  .  .  –  .   (zie keerzijde identiteitskaart) 

 

 
De informatie in dit document moet volledig en correct zijn en tijdig worden doorgestuurd. 
Het SSW Partena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onvolledige, onjuiste of laattijdige DIMONA-aangifte.    

 

Datum  –  –  Naam van de werkgever (verplicht)  ____________________________________________________________________________________________  

 Handtekening van de werkgever (verplicht) 


