
 

 

 

 

 
             Sociale Statistieken 
Eenheid « Enquête naar de Arbeidskrachten »  
     Leuvenseweg 44 - 1000  Brussel  

 
DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 
Speciale module ‘werkorganisatie en arbeidstijdrege lingen’ 

Tweede kwartaal 2004  (referentieweken 14 t.e.m. 26) 
 

BIJZONDERE INSTRUCTIES 
 

De ad hoc-modules 
Elk tweede kwartaal (referentieweken 14 t.e.m. 26) wordt aan de individuele vragenlijst (eerste bevraging) 
een “speciale module” (of korter “module”) toegevoegd; deze bestaat uit enkele aanvullende vragen voor een 
bepaald deel van de bevolking.   
 
De ad hoc-module voor 2004 

Voor 2004  heeft EUROSTAT als thema “werkorganisatie en arbeidstijdregelingen ” gekozen. Betrokken 
zijn alle personen met een (gedurende de referentieweek al dan niet uitgeoefende) BETAALDE 
BETREKKING, dit wil zeggen de ZELFSTANDIGEN  (of niet-loontrekkenden), maar niet de helpers (enkel 
voor blok A) en de LOONTREKKENDEN (enkel voor blok B).  De enquêteur zal enkele aanvullende vragen 
stellen over de arbeidsorganisatie, de overuren, de flexibiliteit van de arbeidstijd… De ingewonnen informatie 
(aanvullend bij hetgeen reeds in de hoofdvragenlijst beschikbaar is) zal toelaten een beter zicht te krijgen op 
de verschillende en talrijke vormen van arbeidstijdregelingen die in de praktijk voorkomen.     

De inlichtingen hebben uitsluitend betrekking op de hoofdactiviteit. 
Gelieve, voor ieder lid van het huishouden dat een antwoord tussen 1 en 8 gaf op vraag 7 over het 
beroepsstatuut, het groep/huishoudennummer (5 cijfers / 2 cijfers), evenals de naam en de voornaam van de 
persoon in het kader aan te duiden. 

 

Telefonisch interview  

U weet dat “proxy’s” (antwoorden van een ander lid van het huishouden) toegelaten zijn voor de 
basisvragenlijst (vragen 1 tot 86). Voor deze ad hoc-module  is het echter onontbeerlijk dat de betrokken 
persoon zelf de informatie geeft (vragen 87 tot 96) . Indien de persoon afwezig is wanneer de enquêteur 
langskomt, dan mogen de vragen later telefonisch gesteld worden. Noteer dus in het voorziene kader het 
telefoon- of GSM-nummer waarop de betrokken persoon kan bereikt worden en het beste moment (dag, uur) 
om de betrokkene op te bellen om de module af te werken. 
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A: Werkorganisatie van ZELFSTANDIGEN met of zonder personeel 

   (V7= 5, 6, 7, 8) 

87.  Werkmethoden en arbeidstijden in de hoofdbetrekking 
Code 1: de zelfstandige heeft de mogelijkheid om zelf zijn/haar werkmethodes te bepalen   

Code 2: de zelfstandige kan zelf bepalen wanneer hij/zij werkt (tijdsbesteding) 

Code 3: de zelfstandige heeft de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe en wanneer het werk wordt uitgevoerd 

Code 4: de zelfstandige heeft NIET de mogelijkheid om zelf zijn/haar werkmethodes noch zijn/haar 
tijdsbesteding te bepalen 

 

 
88.  Arbeid voor één of meerdere klanten/ondernemingen 
 
Code 1: de persoon werkt regelmatig voor slechts één klant, één onderneming (tegelijkertijd). 

Code 2: de persoon werkt regelmatig voor meerdere klanten of ondernemingen (tegelijkertijd). Voorbeeld: 
free lance journalist(e), wordt per artikel betaald door verschillende  kranten. 

 

De module stopt hier voor de zelfstandigen. 

 

B: Werkorganisatie en arbeidstijdregeling van LOONTREKKENDEN  

   (V7= 1, 2, 3, 4) 

 

Er wordt hier onmiddellijk een onderscheid gemaakt tussen deeltijdse werknemers (V16=2) die eerst vraag 
89 beantwoorden (voor aanvullende informatie ten opzichte van de reeds beschikbare informatie in de 
hoofdvragenlijst over dit onderwerp) en de voltijdse werknemers die direct naar vraag 90 gaan.  

 

 
89. Modaliteiten van deeltijds werk 
 
Aan de deeltijdse werknemer wordt gevraagd om zich te vergelijken met een voltijdse werknemer voor wat 
zijn/haar deeltijdse arbeidstijdregeling betreft. 

Code 1: M_ werkt minder uren per dag 

Code 2: M_ werkt een halve dag minder per week  

Code 3: M_ werkt minder dagen per week 

Code 4: M_ werkt minder uren per dag EN minder DAGEN per week  

Code 5: M_ werkt één week op twee 

Code 6: Andere situatie 

 

Arbeidstijdregeling (alle loontrekkenden) 
 
90. Aantal gedurende de referentieweek gepresteerde niet-gecompenseerde overuren 
(betaald of niet-betaald)  
 

LET OP: het gaat uitsluitend om de gedurende de referentieweek gepresteerde niet-gecompenseerde/niet-
gerecupereerde  overuren.  Een loontrekkende die meer dan gewoonlijk gewerkt heeft tijdens de 
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referentieweek, maar zijn/haar uren recupereert (als extra verlof of door minder te werken gedurende een 
andere week) zal I_0_I_0_I  antwoorden, zowel op 90 (a) als op 90 (b). 
 
 
91.  Soort arbeidsregeling – Flexibele arbeidstijden 
 
Het gaat over het arbeidsregime in het algemeen. Zo zal een ambtenaar die altijd 38 uren per week werkt, 
maar die meer uren zou kunnen presteren (en recupereren onder de vorm van verlofdagen) op vraag 21 
code 1 “hetzelfde aantal als gewoonlijk” antwoorden maar hier code 4 aanduiden.   

 

Code 1: vaste begin- en eindtijd voor de arbeidsdag  

Code 2: glijdende arbeidstijden met aanvang en einde binnen bepaalde perken 

Code 3: variabele arbeidsduur met opsparing van uren. Betekent in het algemeen een “stamtijd” (vereiste 
aanwezigheid) en een “glijtijd” (binnen dewelke de werknemer/werkneemster zijn/haar aankomst- en 
vertrekuur kiest) met de mogelijkheid om uren te recupereren door minder te werken (kortere werkdagen) op 
andere momenten. 

Code 4: variabele arbeidsduur met opsparing van dagen. Betekent in het algemeen een “stamtijd” (vereiste 
aanwezigheid) en een “glijtijd” (binnen dewelke de werknemer/werkneemster zijn/haar aankomst- en 
vertrekuur kiest) met de mogelijkheid om dagen te recupereren.  

Code 5: arbeidstijd na overleg met de werkgever vastgelegd. Het gaat om een individuele overeenkomst (dus 
geen CAO of algemeen arbeidsreglement) tussen de baas en de werknemer. 

Code 6: Het uurrooster wordt uitsluitend door de loontrekkende bepaald. 
 
 
92. Contract met arbeidstijd op jaarbasis 
 
Flexibele arbeidstijd op jaarbasis: alleen het jaarlijks aantal (of weekgemiddelde) arbeidsuren is vast.  De 
werkgever/werkgeefster beslist - binnen zekere grenzen  - meer (zonder overuren te moeten betalen) of 
minder (zonder het personeel technisch werkloos te verklaren) te laten werken, afhankelijk van de vraag of 
andere omstandigheden. Het jaar bevat drukke en rustige periodes die zich compenseren op het vlak van 
volume uren.  
 
 
93. Werk op oproep 
 

Contract zonder vastgelegd uurrooster, een contract op oproep (of «nul-uur-contract») bepaalt geen 
minimum .  De loontrek(k/st)er wordt opgeroepen in functie van de omstandigheden; naar gelang het geval is 
de werknemer verplicht te komen (of een vervanger te vinden), OF mag hij/zij de voorgestelde taak weigeren. 
Deze code is niet  van toepassing op personen die een wachtdienst verzekeren (artsen, telefonische centrale 
van een wegenhulpdienst, …) of in « stand-by » zijn, en van wie de uren geteld worden, ongeacht of ze 
telefoontjes krijgen of niet.  
 
 
94. Mogelijkheid voor flexibele arbeidstijden gedurende de referentieweek 
 
Het is hierbij de bedoeling om te zien hoe de werknemer/werkneemster in de loop van een korte 
referentieperiode zijn/haar gewoonlijke arbeidsduur heeft kunnen verminderen en volgens welke modaliteit 
(verlof, opname van opgespaarde uren…).  
Deze variabele verduidelijkt bepaalde antwoordmodaliteiten op vraag 22 of vult ze aan. 
                                   
Code 1:  heeft opgespaarde uren opgenomen 
Betrokken zijn de werknemers in een systeem van glijdende arbeidstijden met recuperatie van overtollige 
uren. (V91=3 of 4) 
 
Code 2: heeft een aantal uren vrij genomen zonder dat hiervoor vakantie moest opgenomen worden. 
De werknemer bevindt zich niet in een systeem van glijdende arbeidstijden. (V91≠3,4) 
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Code 3: heeft een halve dag, een hele dag of meer dan een dag verlof genomen. Verlof om dwingende reden 
(familiaal verlof) valt hier ook onder.  
Het gaat hier om één of meerdere verlofdagen die niet binnen het kader van een variabel uurrooster met 
recuperatie van dagen vallen.  (V91≠4) 
 
Code 4: heeft opgespaarde uren opgenomen en heeft ook verlof genomen (halve dag, één of meerdere 
dagen). (V91=3 of 4) 
 
Code 5: wou zijn/haar opgespaarde uren opnemen maar kon dat niet. (V91=3 of 4) 
 
Code 6: wou verlof nemen maar kon dat niet. (V91≠3,4) 
 
Code 7: andere situaties: tijdelijke werkloosheid, evenveel of meer gewerkte uren dan contractueel 
vastgelegd…    
      
 

Verenigbaarheid van de werkorganisatie en de arbeidstijdregeling met de persoonlijke 
leefsituatie 
 
 
95. Ploegenwerk (als V34=1,2,3) of werk op oproep (als V93=1) 
 
Werken in ploegen betekent dat verschillende ploegen elkaar opvolgen, om dezelfde taken te doen op 
dezelfde werkplaats (bv. In de staalindustrie of in ziekenhuizen). Onderbroken uurroosters (bv. het 
schoonmaken van burelen ’s morgens vroeg en ’s avonds laat, code 6 op vraag 34) worden hier niet in 
aanmerking genomen.   

Code 1: het werken in ploegen komt overeen met de wensen van M_. 

Code 2: werk op oproep komt overeen met de wensen van M_. 

Code 3: ploegendienst of werk op oproep komt NIET overeen met de wensen van M_. 
 
 
96. Avondwerk, nachtwerk, weekendwerk (als V35abcd=2,3,4) 
 

Code  1: avondwerk, nachtwerk, weekendwerk komt overeen met de wensen van M_. 

Code 2:  avondwerk, nachtwerk, weekendwerk komt NIET overeen met de wensen van M_. 

 
 
 
 

 
 Volgende ad hoc modules gaan over de volgende onderwerpen: 
 
2005 :  verzoening van het familiaal leven met het beroepsleven 
 
2006 : overgang van beroepsleven naar pensioen
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