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Naam werkgever: 

 

 
Dossiernummer: 

 

Werknemersfiche 
gelegenheidswerknemers 
tuinbouw 

Volgnummer werknemer 
(facultatief): 

 

Afdeling: 

 

  

 

 

De bedoeling van deze fiche is ons inlichtingen te verstrekken over de tewerkstelling van uw gelegenheidswerknemers tuinbouw.  

Ter herinnering: een gelegenheidswerknemer is een handarbeider die gedurende maximum 65 dagen per kalenderjaar is 

tewerkgesteld, voor alle sectoren tenzij de tewerkstelling bestaat uit het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen (PC 145.4 

- voor die werknemers kunt u de gewone werknemersfiche gebruiken). Hij is niet volledig bijdrageplichtig aan de sociale zekerheid, 

voor zover aan een reeks voorwaarden is voldaan. 

• DIMONA 

Alle werkgevers van de tuinbouwsector die gelegenheidswerknemers tewerkstellen dienen dag na dag een Dimona uit te voeren, 

waarin ze naast de gebruikelijke vermeldingen, het uur van het begin en einde van de prestaties aangeven.  

We vestigen nogmaals uw aandacht erop dat het Sociaal Secretariaat voor die 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. Er werd een 

nieuwe toepassing voorzien voor een Dimona via gsm ("Quick Dimona"), om het verzenden van de gegevens vlotter te laten 

verlopen. Voor meer info kunt u terecht op volgende website: http://www.socialsecurity.be 

 

• GELEGENHEIDSFORMULIER  

Dit formulier is verplicht sinds 1 juli 2006. Het dient om het aantal dagen van tewerkstelling van de gelegenheidswerknemer te 

bepalen en moet overeenstemmen met een specifiek model.  

Het formulier wordt niet door ons afgeleverd, maar door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de tuinbouwbedrijven (Diestsevest 

32 bus 6a, 3000 Leuven; http://www.fonds-tuinbouw.be; Tel. 016/24.70.70). De eerste werkgever vraagt het formulier aan bij het 

fonds en daarna wordt het bezorgd aan de werknemer in kwestie. Het moet in zijn bezit zijn tijdens het maximum aantal dagen 

van beperkte bijdrageplicht aan de sociale zekerheid. 

Persoonlijke gegevens 

Volledige naam: ________________________________________________________________________________ 

Voornaam: __________________________________ Eerste letter 2e voornaam: ______________________________ 

Geboren op: �� – �� – ����  te: _______________________________________________ 

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: �� . �� . �� – ��� . ��  

 

Gelieve wijzigingen zo snel mogelijk mee te delen aan uw 
dossierbeheerder.  

 

Dit document ontslaat u niet van de 
verplichting een Dimona te doen. 
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Nr. vestigingseenheid � – ��� – ��� – ��� 
(Nr. toegekend door de Kruispuntbank van 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 ���� ���� ���   

Fiscale lasten2 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) ten laste: ja / nee (*) 

Studieniveau 

Hoogste diploma (voor sociale balans): ___________________________________________________ 

Universitair �  Hoger niet-universitair �  Hoger secundair �  Lager secundair �  Lager � 

                                                           
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.  
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Functie en loon 

Uitgeoefende functie: ___________________________________________________________________ 

Loonschaalcategorie: ________ (zie beroepsclassificatie van het paritair comité) Rang: _____ 

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

Andere voordelen (premies, ...): __________________________________________________________ 

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 het aantal werkelijk afgelegde km per fiets op de 

prestatiestaat) 

Voldoet de werknemer aan de voorwaarden voor de beperkte bijdrageplicht? 

Dimonanr.: _________________ 

Nr. gelegenheidsformulier: _________________ 

Bevestigt u dat de werknemer in de loop van de 180 voorgaande dagen niet in de tuinbouwsector heeft gewerkt waarbij hij 

bijdrageplichtig was aan de RSZ en dit in een andere hoedanigheid dan gelegenheidswerknemer? ja / nee (*) 

Bevestigt u dat de werknemer tijdens het kalenderjaar niet gedurende meer dan 65 arbeidsdagen tewerkgesteld is of werd bij één of 

meerdere werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf? ja / neen (*) 

Bevestigt u dat de werknemer tijdens het kalenderjaar geen andere gelegenheidsactiviteit (extra of extra-uitzendkracht voor een 

horeca-onderneming, werknemer of arbeider-uitzendkracht tewerkgesteld op eigen gronden van een werkgever uit de landbouw) 

heeft verricht of dat de cumulatie van zijn verschillende gelegenheidsactiviteiten niet meer bedraagt dan 65 dagen? ja / nee (*) 

 

 

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 

 


