
Klik op “Tijdelijke werkloosheid 

invoeren”



Gebruik uw elektronische 

identiteitskaart of vul hier uw 

gebruikersnaam en wachtwoord in



Indien “Ja” wordt het scherm 

automatisch ingevuld

Indien “Nee”, vul de verschillende 

zones in

klik op “Volgende”



Klik op het type werkloosheid waarvoor u 

aangifte doet.

Hierna wordt een aangifte van tijdelijke 

werkloosheid wegens economische 

redenen gesimuleerd.



Vul begin- en einddatum in. 

Gebruik eventueel de ingebouwde kalender door HIER te 

klikken.

Wanneer u kiest om de begin- en einddatum in te vullen, dient u 

de wijze van notatie dd/mm/jjjj te respecteren.



Vul het nummer van het paritair comité in 

en selecteer het niveau in het rolmenu.

Indien u problemen heeft bij het invullen 

van het paritair comité kan u meer 

informatie terugvinden via de link “lijst met 

geldige paritair comités”.



Klik in het passende keuzerondje

Klik en duid de juiste oorzaak aan



Vermeld  de afdeling indien u voor 

een volledige afdeling tijdelijke 

werkloosheid invoert.

Of klik hier om te kiezen uit uw 

eigen Dimona-personeelsbestand.

Of vermeld de betrokken 

werknemers

(zie ook volgend scherm).



Het invoeren van namen kan op drie manieren: vanuit het personeelsbestand (enkel voor werkgevers met minder dan 100 

werknemers), werknemer per werknemer of via een gegroepeerde manuele invoer.

• Als u via het personeelsbestand Dimona wenst te werken, dan klikt u op ”Kiezen uit het Dimona-personeelsbestand" en 

duidt u de werknemers aan in het venster "lijst werknemers". Na bevestiging verschijnen zij in de "lijst werknemers". 

• Een invoer "werknemer per werknemer": vul het INSZ-nummer (het rijksregisternummer zoals vermeld op de SIS-kaart), 

de naam en de voornaam van de betrokken werknemer in. Na een klik op “Toevoegen” naast de naam worden de 

gegevens opgenomen in de "lijst met werknemers". Voor iedere werknemer herhaalt u deze procedure.

• Als u "gegroepeerd" werkt, maakt u eerst een bestand aan met de betrokken werknemers in Word of Excel (of via 

Notepad of Wordpad). Zorg ervoor dat tussen het INSZ-nummer en de naam, en tussen de naam en de voornaam een 

scheidingsteken "#" staat, en de gegevens van elke werknemer afgesloten worden met een ENTER (INSZ-

nummer#naam#voornaam¶). Kopieer daarna de zo opgemaakte lijst in de daartoe bestemde zone via KNIPPEN en 

PLAKKEN. 



Bij minder dan 100 werknemers kan u  

gebruik maken van uw Dimonagegevens 

en de betrokken werknemers selecteren.



Zijn alle betrokken werknemers 

vermeld? Klik dan op “Volgende”.



Kijk nu alle gegevens na.

Wilt u gegevens verbeteren 

of wijzigen, klik dan hierop.

Indien alles correct is,

klikt u “Versturen”.



U krijgt een ontvangstmelding met een 

uniek ticketnummer. Uw gegevens 

werden opgenomen in de databank.



U kunt een nieuwe mededeling tijdelijke 

werkloosheid aanmaken door opnieuw te kiezen.

Klik op:

• “WIJZIGING” om een vorige mededeling te wijzigen;

• “ANNULERING” om mededelingen te verwijderen;

• “CONSULTATIE” om alle mededelingen die u via het 

internet heeft uitgevoerd opnieuw te zien.


