
 Naam werkgever:  

 Dossiernummer:  

Werknemersfiche 
flexi-job 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 flexi-jobs.   

Ter herinnering, onder 'flexi-job' wordt een werknemer verstaan die al prestaties heeft die minimaal gelijk zijn aan 4/5 
van een voltijdse bij één of meerdere werkgevers tijdens een referentiekwartaal (K-3) en die een bijkomende 
betrekking in de Horecasector wil aanvatten. 

4 voorwaarden moeten nageleefd worden om in aanmerking te komen voor een flexi-job: 

 De werknemer die de flexi-job uitoefent moet prestaties hebben die minimaal gelijk zijn aan 4/5 van een voltijdse 
van een referentiewerknemer bij één of meerdere werkgevers in het referentiekwartaal (= K-3); 

 De flexi-job kan niet gecumuleerd worden met een tewerkstelling bij dezelfde werkgever met een gewone 
arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van minstens 4/5 van een voltijdse van een referentiewerknemer; 

 De flexi-job kan niet uitgeoefend worden tijdens een periode die gedekt is door een 
opzeggingsvergoeding/ontslagcompensatievergoeding ten laste van diezelfde werkgever; 

 De flexi-job kan niet uitgeoefend worden tijdens een periode die gedekt is door een opzeggingstermijn ten laste 
van diezelfde werkgever.  

De werkgever moet bepaalde formaliteiten vervullen:  

 Hij moet met de flexi-jobwerknemer een raamovereenkomst en een arbeidsovereenkomst afsluiten; 

 Hij moet een systeem gebruiken dat voor elke flexi-jobwerknemer het begin- en einduur van de prestaties 
registreert en bijhoudt; 

 Hij moet: 

- een dagelijkse Dimona doen indien de arbeidsovereenkomst mondeling is. Deze Dimona moet gedaan 
worden voor elke dag gepresteerd in het kader van een flexi-job; 

- of een driemaandelijkse Dimona doen indien de arbeidsovereenkomst schriftelijk is. Deze Dimona moet 
gebeuren bij het begin van elke nieuwe flexi-jobarbeidsovereenkomst EN bij het begin van elke 1ste 
driemaandelijkse prestatie die gedekt is door een flexi-jobarbeidsovereenkomst. 

De 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 vóór het begin van 
de prestaties van de flexi-jobwerknemer en ten vroegste één maand vóór het begin van het kwartaal 

van de indiensttreding. 

We vestigen nogmaals uw aandacht erop dat het sociaal secretariaat voor deze werknemers 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).  

Het arbeidsrecht en de cao's van het PC 302 zijn van toepassing op de flexi-jobarbeidsovereenkomst met 
uitzondering van de volgende afwijkingen:  

 De arbeidsovereenkomst (voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk) kan mondeling worden 
afgesloten;  

 Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten (bepaalde duur / duidelijk omschreven werk) zijn toegestaan; 

 De bepalingen op arbeid met een variabel rooster moeten niet worden nageleefd;  

 De functieclassificaties en de barema's van het PC 302 moeten niet worden nageleefd.  

http://www.socialsecurity.be/
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Persoonlijke gegevens 

Volledige naam: ____________________________________________________________________ 

Voornaam: _______________________________ Eerste letter 2e voornaam: ______________________ 

Geboren op:  –  –   in: _____________________________________________ 

Geboorteland indien buitenland: ______________________________________ Geslacht: M - V 

Straat: _____________________________________________________ nr.: _______ bus: ________ 

Postcode in België:   Gemeente: _______________________________________________ 

Postcode in buitenland: __________ Gemeente: _____________________________________________ 

Land van de woonplaats indien gedomicilieerd in het buitenland: ________________________ 

INSZ:  .  .  –  .   

Nr. van de vestigingseenheid  –  –  – 
(Nummer toegekend door de Kruispuntbank der Ondernemingen, plaats waar de werknemer normaal wordt tewerkgesteld)

Nationaliteit1: ____________________________________ 

Burgerlijke staat: _________________ sinds: ____________ 

Indien gehuwd of wettelijk samenwonend: naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e) / wettelijk samenwonende:  

_________________________________________  Geboortedatum:  –  –   

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

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

Bankrekeningnummer op naam van: Dhr en mevr. / eigen naam (*):  

IBAN 


  

BIC    

Gezinslasten2 en diverse fiscale gegevens 

Rijksinwoner   Niet-inwoner  

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:   ; Leeftijd ___________ 

Mindervalide werknemer (ten minste 66%): ja / nee (*) 

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

Mindervalide echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende: ja / nee (*) 

Franse grensarbeider: ja / nee (*) 

Niet-hertrouwde weduwe/weduwnaar, ongehuwde vader of moeder met kind(eren) tel laste: ja / nee (*) 

                                                           
1 Indien buitenlandse nationaliteit: de 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. 
2 Wanneer beide echtgenoten / wettelijk samenwonenden beroepsinkomsten verkrijgen, moet de werkgever in het bezit zijn van de 
verklaring – bedrijfsvoorheffing – toekenning van de vermindering wegens gezinslasten.   

mailto:legal@partena.be
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Arbeidsovereenkomst 

  Schriftelijke arbeidsovereenkomst (kwartaaldimona)   Mondelinge arbeidsovereenkomst (dagdimona) 

Er moet eveneens een schriftelijke raamovereenkomst gesloten worden tussen de werkgever en de flexi-

jobwerknemer.  

Paritair comité 

  PC 302      PC 322 (maar werknemer tewerkgesteld in de Horecasector) 

Studieniveau 

Hoogste diploma (voor sociale balans):  ___________________________________________________  

Universitair    Hoger niet-universitair    Hoger secundair    Lager secundair    Lager   

Functie en loon  

  Arbeider     Bediende 

Uitgeoefende functie(s):_______________________________________________________________ 

Flexi-uurloon: € __________ netto (er bestaat een wettelijk minimum) 

Andere voordelen (premies, ...):__________________________________________________________ 

Het flexi-vakantiegeld (7,67%) wordt berekend op het flexi-loon en op de andere voordelen. 

Beroepsclassificatie: _________________________________________________________________ 

Uurloon: € ____________ bruto (dit loon zal gebruikt worden indien er een ongunstig advies verleend wordt aan 

het flexi-jobstatuut in de Dimona-notificatie) 

Diverse kosten 

Vervoerskosten per maand / week / dag (*)
  

- Openbaar vervoermiddel: € ______________ voor ______________ km (afstand woonplaats - werkplaats)  

trein ______________ tram ______________ bus ______________  

- Privévervoermiddel: € ______________ voor ______________ km (afstand woonplaats - werkplaats)  

- Gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de werkgever: € ______________ voor ______________ 

km (afstand woonplaats - werkplaats)  

- Fietsvergoeding: € ____________ / km voor ______________ km (vermeld elke maand op de prestatiestaat 
het aantal werkelijk afgelegde km per fiets)  

 

De werkgever vertrouwt de gegevens op dit document toe aan het Sociaal Secretariaat Partena met het oog op de 

toepassing van de sociale en fiscale wetten. De werknemer kan vragen dat deze gegevens aan hem meegedeeld 

worden en deze laten corrigeren door zich te richten tot zijn werkgever (wet van 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 van de werknemer Handtekening van de werkgever of zijn afgevaardigde 

 

 


