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Sociale Statistieken 

Eenheid “Enquête naar de Arbeidskrachten”  

Leuvenseweg 44 - 1000  Brussel 

 

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE 
ARBEIDSKRACHTEN - 2005 

Eerste en tweede kwartaal  
Individuele vragenlijst 

 

A. ALGEMENE INLICHTINGEN 

In te vullen voor alle personen van 15 jaar en oude r. 

Ga naar vraag :  � 

1. Heeft M_ in de referentieweek betaalde arbeid ve rricht, ook 
al was dat maar één uur ?  

- Ja  ....................................................................................... 1 7 
- Neen  ................................................................................... 2 2 

2. Heeft M_ in de referentieweek meegewerkt in de 
onderneming of de firma van een familielid, zonder 
hiervoor evenwel een loon ontvangen te hebben ?  

- Ja  ....................................................................................... 1 7 
- Neen  ................................................................................... 2 3 

3. Had M_ in de referentieweek een betrekking die h ij / zij om 
één of andere reden niet heeft uitgeoefend ?  

- Ja  ....................................................................................... 1 6 
- Neen  ................................................................................... 2 4 

6. Was M_ tijdens de referentieweek in volledige 
loopbaanonderbreking of met volledige schorsing van  de 
arbeidsprestaties (stelsel van tijdskrediet), als d usdanig 
ingeschreven bij de RVA ?  

- Ja : - volledige loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) 
van maximum 3 maanden  ....................................... 0 7 

- volledige loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) 
langer dan 3 maanden  ............................................ 1 43 

- Neen  ................................................................................... 2 7 
 
B. HOOFDACTIVITEIT EN TWEEDE ACTIVITEIT 

In te vullen voor iedereen die tijdens de referenti eweek een 
betrekking uitgeoefend heeft, of om één of andere r eden afwezig was  
van zijn / haar betrekking . 

B1. Hoofdactiviteit 

7. Welke categorie komt het best overeen met het 
beroepsstatuut van M_ (tijdens de referentieweek) ?   

- Private sector - arbeid(st)er  ................................................ 1 E1 
- Private sector - bediende  .................................................... 2 E1 
- Openbare sector - statutair ambtenaar  ............................... 3 E1 
- Openbare sector - contractueel  ........................................... 4 E1 
- Zelfstandige zonder personeel  ............................................ 5 E1 
- Zelfstandige met personeel  ................................................. 6 E1 
- Helper - medewerkend familielid (zonder vergoeding) ......... 7 E1 

 

Ga naar vraag :  � 

E1 : Indien M_ loontrekkende is (V7 = 1, 2, 3, 4)   .........................  9 
Indien M_ zelfstandige of helper is (V7 = 5, 6, 7)   ................  8 

9. Draagt M_ verantwoordelijkheid in die zin dat M_  belast is 
met supervisie of de leiding van ander personeel ?  

- Ja  ........................................................................................ 1 E94 
- Neen  .................................................................................... 2 E94 

E94 : Indien M_ tijdens de referentieweek gewerkt h eeft 
(V1 = 1 of V2 = 1)   ...................................................................  8 
Andere gevallen (V3 = 1)   .......................................................  94 

94. Was M_ tijdens de referentieweek reeds meer dan  3 
maanden afwezig ?  

- Ja  ........................................................................................ 1 95 
- Neen  .................................................................................... 2 95 

95. Ontving M_ tijdens die afwezigheid de helft of meer dan de 
helft van zijn / haar loon ?  

- Ja  ........................................................................................ 1 8 
- Neen  .................................................................................... 2 8 

8. Welke functie of beroep oefent M_ uit in zijn / haar 
voornaamste betrekking ?  (Precieze omschrijving.)  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------  10 

I___I___I___I  

10. Gemeente van de lokale vestiging waar M_ werkt :  

Gemeente :  ---------------------------------------------------------------------   

Land en gewest of departement (indien buitenland) :  

 ------------------------------------------------------------------------------------  11 

I___I___I___I___I___I  

11. Wat is de voornaamste activiteit van het bedrij f (lokale 
vestiging) waar M_ zijn / haar betrekking uitoefent  ?  
(Precieze omschrijving.)  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------  12 

I___I___I  

 
 

Ga naar vraag :  � 

12. Hoeveel personen (werkgever inbegrepen) werken er in het 
bedrijf (lokale vestiging) ?  

Hier zelfklever aanbrengen  

Invullen indien op het aangegeven adres een ander 
huishouden woont.  Het nr. van de groep en het nr. van het 
huishouden blijven ongewijzigd  

Nr. van de groep:  ....................  

Nr. van het huishouden:  ....................  

Nr. van de persoon:  ....................  

Naam:  .................................................................................  

Voornaam:  .................................................................................  

Referentieweek:  van maandag……./……tot zondag……./…… 
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- Van 1 tot 10 (preciseer het aantal)  ..............................  I___I___I 13 

- Van 11 tot 19  ...................................................................... 11 13 
- Van 20 tot 49  ...................................................................... 12 13 
- Van 50 tot 249  .................................................................... 13 13 
- Van 250 tot 499  .................................................................. 14 13 
- Minstens 500  ...................................................................... 15 13 
- Weet niet, tussen 1 en 10  ................................................... 81 13 
- Weet niet, 11 of meer  ......................................................... 82 13 

13. Wanneer begon M_ zijn / haar huidige betrekking  ?  

- Maand en jaar  ..............................  I___I___I / I___I___I___I___I E2 

E2 : Indien M_ loontrekkende is (V7 = 1, 2, 3, 4)   .........................  E91 
Indien M_ zelfstandige of helper is (V7 = 5, 6, 7)   .................  17 

E91 : Indien M_ tijdens de laatste 12 maanden zijn / haar huidige 
betrekking begonnen is  ...........................................................  91 
Indien M_ méér dan 12 maanden geleden zijn / haar huidige 
betrekking begonnen is  ...........................................................  15 

91. Hebben de regionale tewerkstellingsdiensten VDA B of 
BGDA (of FOREM of ADG) bijgedragen tot het vinden v an 
uw huidige betrekking ?  

- Ja  ....................................................................................... 1 15 
- Neen  ................................................................................... 2 15 

15. M_ heeft …  
- … vast werk (d.w.z. een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur of een statutair ambt)  .............................. 1 17 
- … tijdelijk werk  .................................................................... 2 16a 

16. M_ heeft tijdelijk werk :  
a) Om welk soort tijdelijk werk gaat het ?  
- Arbeid als uitzendkracht ...................................................... 1 16b 
- Arbeid in het kader van dienstencheques / PWA  ................ 2 16b 
- Arbeid in het kader van een opleiding, stage, leercontract  .. 3 16b 
- Studentenarbeid (met studentencontract)  ........................... 4 16b 
- Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een 

bepaald werk  ...................................................................... 5 16b 
- Een andere arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 

(omschrijving)   

 ------------------------------------------------------------------------------------6 16b 

- Gelegenheidswerk zonder formele arbeidsovereenkomst  ... 7 16b 
b) Waarom aanvaardde M_ dergelijke arbeidsvoorwaard en 

(tijdelijk werk) ?  
- M_ kon geen vast werk vinden  ............................................ 1 16c 
- M_ wenste geen vast werk  .................................................. 2 16c 
- Andere reden  ...................................................................... 3 16c 

c) Wat is de duur van het contract van M_ ?  
- Minder dan 1 maand  ........................................................... 00 17 
- Méér dan 3 jaar  ................................................................... 38 17 

- Tussen 1 en 36 maanden (preciseer aantal maanden)  I___I___I 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar vraag :  � 

19. Wat is de belangrijkste reden om deeltijds te w erken ?  

- M_ is ter beschikking gesteld voorafgaand aan het 
pensioen of op brugpensioen, pensioen of vervroegd 
pensioen en mag enkel deeltijds werken  ............................. 1 20 

- M_ vindt geen voltijds werk  .................................................. 2 20 
- M_ is overgeschakeld van voltijds naar deeltijds werk 

omwille van bedrijfseconomische redenen ........................... 3 20 
- Een andere (deeltijdse) betrekking vult de hoofdactiviteit 

van M_ aan  .......................................................................... 4 20 
- M_ combineert studies of opleiding met deeltijds werken  .... 5 20 
- M_ kan niet voltijds werken omwille van 

gezondheidsredenen (arbeidsongeschiktheid)  ..................... 6 20 
- Beroepsredenen (werksfeer of –omstandigheden, stress, 

pesterijen, …)  ...................................................................... 7 20 
- M_ neemt de zorg voor de eigen kinderen of andere 

afhankelijke personen op zich omwille van   
-  … het ontbreken of het zich niet kunnen 

veroorloven van gepaste kinderopvang  .................... 8 20 
-  … het ontbreken of het zich niet kunnen 

veroorloven van gepaste opvang voor andere 
afhankelijke personen  .............................................. 9 20 

-  … het ontbreken of het zich niet kunnen 
veroorloven van gepaste kinderopvang en van 
opvang voor andere afhankelijke personen  .............. 10 20 

- … andere redenen  ................................................... 11 20 
- Andere persoonlijke of familiale redenen  ............................. 12 20 
- M_ wenst geen voltijdse betrekking  ..................................... 13 20 
- Andere redenen (omschrijving)   

 ------------------------------------------------------------------------------------14 20 

B2. Duur van de hoofdactiviteit 

20. Hoeveel uren heeft M_ tijdens de referentieweek  werkelijk 
gepresteerd voor de hoofdactiviteit (exclusief ople i-
dingsuren, voorbereidingsuren van de leerkrachten 
inbegrepen) ?  

- Aantal uren tijdens de referentieweek  .........................  I___I___I 21 

(Maximaal 97; gebruik 00 als M_ tijdens de referentieweek niet 
heeft gewerkt; 98 voor ‘weet niet’.)  

21. Heeft M_ tijdens de referentieweek hetzelfde aa ntal, meer of 
minder uren gewerkt dan gewoonlijk ?  

- Hetzelfde aantal uren als gewoonlijk  .................................... 1 24a 
- Minder uren dan gewoonlijk  ................................................. 2 22 
- Meer uren dan gewoonlijk  .................................................... 3 23 
- Het uurrooster van M_ varieert zeer sterk van week tot 

week  .................................................................................... 4 24a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Tijdens de referentiemaand heeft M_ gewerkt …  
- … in een ploegenstelsel met opeenvolgende ploegen :   

- in 2 ploegen  ............................................................. 1 36 
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- in 3 ploegen ............................................................. 2 36 
- in 4 ploegen of meer ................................................ 3 36 

- … in een systeem van variabele uurroosters (de 
werknemer kiest zelf het uurrooster)  ................................... 4 36 

- … in een systeem van flexibele uurroosters (uurrooster 
wordt opgelegd door de werkgever)  .................................... 5 36 

- … in een systeem van onderbroken uurroosters (bvb. in 
twee blokken : de ‘vroege’ / de ‘late’)  .................................. 6 36 

- … volgens een ander uurrooster  ......................................... 7 36 
 

41. Wenst M_ momenteel van betrekking te veranderen  of een 
andere betrekking te vinden ?  

- Ja  ....................................................................................... 1 42 
- Neen  ................................................................................... 2 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar vraag :  � 

63. Is M_ ingeschreven bij de RVA / VDAB / BGDA (FO REM) ?  
- M_ is niet ingeschreven  ...................................................... 1 64 
- M_ is ingeschreven en …   

- … ontvangt een uitkering (onvrijwillig deeltijds 
werknemer, loopbaanonderbreking of tijdskrediet, 
…)  ........................................................................... 2 64 

- … ontvangt geen uitkering  ....................................... 3 64 

64. Met welke van de hiernavermelde situaties komt het 
sociaal-economisch statuut van M_ van een jaar gele den 
het best overeen ?  

- M_ had dezelfde betrekking  ................................................ 1 14 
- M_ had een andere betrekking  ........................................... 2 65 
- M_ was leerling / student / in beroepsopleiding  ................... 3 14 
- M_ was huisvrouw / huisman  .............................................. 4 14 
- M_ was arbeidsongeschikt  .................................................. 5 14 
- M_ was werkloos  ................................................................ 6 14 
- M_ was ter beschikking gesteld voorafgaand aan het 

pensioen of op brugpensioen  .............................................. 7 14 
- M_ was op pensioen of vervroegd pensioen  ....................... 8 14 
- Andere situatie (omschrijving)   

 ------------------------------------------------------------------------------------9 14 

65. Wanneer werd de vorige betrekking beëindigd ?  

- Maand en jaar  ..............................  I___I___I / I___I___I___I___I 66 

 
H. LAATSTE BETREKKING / VORIGE BETREKKING / 

ONDERBROKEN BETREKKING 

In te vullen indien M_ tijdens de voorbije 8 jaar z ijn / haar laatste 
betrekking verlaten of onderbroken heeft, of indien  hij / zij tijdens de 
laatste 12 maanden van betrekking is veranderd. 

66. Wat is de belangrijkste reden waarom M_ zijn / haar vorige 
of laatste betrekking beëindigd of onderbroken heef t ?  (In  

geval van loopbaanonderbreking zijn alleen codes 10  tot en 
met 13 toepasbaar.) 

- Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen  ......... 01 67 
- Brugpensioen om economische redenen  ............................. 02 67 
- Vervroegd pensioen (om andere dan economische of 

gezondheidsredenen)  .......................................................... 03 67 
- Pensioen (om andere dan economische of 

gezondheidsredenen)  .......................................................... 04 67 
- Ontslag of afschaffing van de betrekking  ............................. 05 67 
- Ziekte of gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid  ...... 06 67 
- Het aflopen van een contract van bepaalde duur  ................. 07 67 
- De sluiting van de onderneming  .......................................... 08 67 
- Zelf ontslag genomen  .......................................................... 09 67 
- Zorg voor de eigen kinderen  ................................................ 10 67 
- Andere persoonlijke of familiale redenen  ............................. 11 67 
- Het volgen van onderwijs of een opleiding  ........................... 12 67 
- Andere redenen (omschrijving)   

 ------------------------------------------------------------------------------------13 67 

99. Werd minstens één van die als loontrekkende gev olgde 
vormings- of opleidingsactiviteiten geheel of gedee ltelijk 
gefinancierd door de werkgever ?  

- Ja  ........................................................................................ 1 79 
- Neen  .................................................................................... 2 71 
Zie bijgevoegde lijst.  (Omschrijving en code invullen.)  

 ------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------------------------------------------------------------  I___I___I___I 71 

I2. Regulier onderwijs tijdens de referentiemaand 

71. Was M_ tijdens de referentiemaand (referentiewe ek en de 3 
voorafgaande weken) student of leerling in het regu lier 
onderwijs (inclusief leercontract en sociale promot ie) ?  

- Ja  ........................................................................................ 1 96 
- M_ is student / leerling in schoolvakantie  ............................. 2 96 
- Neen  .................................................................................... 3 73 

96. Wat was de duur in aantal onderwezen uren  van alle 
reguliere onderwijsactiviteiten samen die M_ tijden s de 
referentiemaand heeft gevolgd ?  

- Aantal uren  ...........................................................  I___I___I___I 72a 

72. a) Wat is het niveau van het regulier onderwijs  dat M_ 
tijdens de referentiemaand of vlak vóór de 
schoolvakantie heeft gevolgd ?  

- Lager onderwijs  ................................................................... 01 73 
- Secundair onderwijs van de 1ste graad  ................................ 02 73 
- Algemeen secundair onderwijs van de 2de of 3de graad  ....... 03 73 
- Technisch of kunstsecundair onderwijs van de 2de of 3de 

graad  ................................................................................... 04 72b 
- Beroepssecundair onderwijs van de 2de of 3de graad 

(eventueel met leercontract)  ................................................ 05 72b 
- Postsecundair niet-hoger onderwijs  ..................................... 06 72b 
- Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type  ............. 07 72b 
- Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type  ............ 08 72b 
- Universitair onderwijs - licentiaat, ingenieur, dokter in de 

geneeskunde  ....................................................................... 09 72b 
- Universitair onderwijs - voortgezette opleidingen  ................. 10 72b 
- Doctoraat met proefschrift  ................................................... 11 72b 
- Andere (omschrijving)   

 ------------------------------------------------------------------------------------12 72b 

72. b) Wat is het voornaamste gebied van het reguli er 
onderwijs dat M_ tijdens de referentiemaand of vlak  vóór 
de schoolvakantie heeft gevolgd ?  

 ------------------------------------------------------------------------------------   
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 -------------------------------------------------------------------  I___I___I___I 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


