
Studentenarbeid 
Richtlijnen dimona en loonwerking vanaf 2017

Voorafgaand aan dimona
• Reserveren in Dimona is slechts toegestaan voor zover dat gebeurt in overeenstemming met 

een geldige (= schriftelijke) arbeidsovereenkomst voor studenten.
• De toestand van het contingent van 475 uren is niet zichtbaar in dimona zelf. U gelieve dus 

onmiddellijk voorafgaand aan dimona het vrij gedeelte van het contingent te raadplegen op 
www.socialsecurity.be, met de toegangscode op het attest van de student. Wij raden u aan 
een print te nemen van het scherm met de gegevens van dit contingent.

Nieuw - tijdige dimona
• Vanaf 2017 gebeurt de reservering via een tijdige dimona, d.i. een dimona geregistreerd 

uiterlijk op de aanvangsdatum die erin staat
• Uren van een laattijdige dimona blijven in principe buiten contingent, zodat de gewone 

bijdragen verschuldigd worden. MAAR: die sanctie vervalt wanneer er in hetzelfde kwartaal 
minstens één (andere) dimona is geregistreerd, die wél tijdig was. Bij controle van de dmfa 
voor een student zal de RSZ de solidariteitsbijdrage aanvaarden voor alle uren in het betrokken 
kwartaal (tot 475 u op jaarbasis), als minstens één uur gedekt is door een tijdige dimona

• Als u via ons portaal een laattijdige dimona initieert zal de workflow u dwingen de uren in 
de toekomst af te zonderen in een afzonderlijke, alsnog tijdige dimona. Op basis van die 
tijdige dimona kan Partena alle uren studentenarbeid (ook deze van de laattijdige dimona) 
aangegeven met solidariteitsbijdrage, uiteraard tot maximum 475 u op jaarbasis

• Bij registratie van dimona krijgt Partena desgevallend bevestiging van de laattijdigheid. Wij 
sturen deze info naar het mailadres dat u in dimona hebt opgegeven.

Andere bijzonderheden dimona
• Partena toont de vier kwartalen van het jaar op eenzelfde scherm, maar bij het doorsturen 

zetten wij uw gegevens om naar een afzonderlijke dimona per kwartaal zoals reglementair 
verplicht

• U reserveert per kwartaal het aantal uren gedekt door de arbeidsovereenkomst voor 
studenten. Tel alle arbeidsuren waarop de student theoretisch zal aanwezig zijn. Het 
eindresultaat wordt uitgedrukt in volledige uren – een restant aan minuten wordt afgerond 
naar boven (bv: 49 u 25’ voorziene arbeid = 50 u reserveren via dimona)

• Als u aan verlaagd tarief wil tewerkstellen zorgt u ervoor dat uw reservatie het vrij gedeelte van 
het contingent niet overschrijdt.

• Bij registratie van uw dimona krijgt Partena een bevestiging of de reservering het contingent al 
dan niet overschrijdt. Wij sturen deze info naar het mailadres dat u in dimona hebt opgegeven

• work) met de toegangscode afgedrukt op dit attest.
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Na dimona
• Het aantal dagen in de loonverwerking moet overeenstemmen met het aantal dagen in 

dimona, zodat de dmfa (kwartaalaangifte RSZ) overeenstemt met de reservering.
• Wat als de effectieve tewerkstelling niet overeenstemt met de reservering?

Effectieve tewerkstelling in het kwartaal is meer (student werkt meer uren dan voorzien)
• Reserveer onmiddellijk het (nog) vrije gedeelte van het contingent via wijziging dimona
• Als u dimona niet tijdig wijzigt is er een verschil tussen dimona en dmfa en zal de RSZ 

het opgebruikte contingent verhogen na registratie van de dmfa
• Als u door de extra tewerkstelling de grens van 475 uren overschrijdt komt u, uiterlijk op 

het einde van het jaar, in aanmerking voor een omzetting naar gewone bijdragen.
Effectieve tewerkstelling in het kwartaal is minder (student werkt minder uren dan 
voorzien)

• Wijzig uw reservering in dimona, zodat het niet gebruikte contingent vrijkomt en 
werkgevers die de student dit jaar nog tewerkstellen kunnen uitgaan van de reële 
toestand

• Als u dimona niet wijzigt zal de RSZ het opgebruikte contingent zelf verminderen, na 
registratie van de dmfa

• Als u de student in hetzelfde jaar opnieuw tewerkstelt met een nieuwe dimona, reserveer dan 
op basis van het contingent op dat ogenblik (= nieuwe raadpleging contingent)

Gunsttarief en mogelijke omzetting naar gewone bijdragen
• U behoudt het verlaagd tarief gekoppeld aan het contingent van 475 uren indien u tegelijk:

• Reserveert via een tijdige dimona (minstens één in het kwartaal), EN
• Bij reservering in dimona het vrije gedeelte van het contingent niet overschrijdt, EN
• In de dmfa (kwartaalaangifte RSZ) uw reservering in dimona niet overschrijdt

• In elk ander geval kan een (gedeelte van) het loon onderworpen worden aan gewone 
bijdragen. Hou rekening met het volgende:

• Als u zelf meer dan 475 uren tewerkstelt zal Partena vanaf het 476e uur onmiddellijk de 
gewone bijdragen aanrekenen

• Als u zelf hoogstens 475 uren tewerkstelt maar er is een globale overschrijding van het 
contingent, zal de RSZ de sanctie “omslaan” over alle werkgevers die het gunsttarief 
verliezen (die dus niet voldoen aan de voorwaarden van punt 1. hiervoor). Dat gebeurt 
pas na het afsluiten van het vierde kwartaal, dus desgevallend betaalt u pas in het 
eerste kwartaal van het volgend jaar de extra bijdrage die de RSZ ambtshalve heeft 
berekend


