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Tot slot vraagt het Bureau voor de Statistiek van de EU (Eurostat) nog 
wat bijkomende informatie over uw werkorganisatie en 
arbeidstijdregelingen. 

In te vullen voor elk lid van het huishouden dat een betrekking heeft, 
familiehelpers uitgezonderd: V7 = 1,2,3,4,5,6,7,8 

 

A. WERKORGANISATIE NIET-LOONTREKKENDEN 
(HOOFDBETREKKING)  
In te vullen voor elke NIET-LOONTREKKENDE, familiehelpers 
uitgezonderd: V7 = 5,6,7,8 

Ga naar vraag: ↓ 

87. Invloed op eigen werkmethoden en arbeidstijden  
- M_ kan zelf bepalen hoe het werk wordt uitgevoerd ............... 1 88 
- M_ kan zelf bepalen wanneer het werk wordt uitgevoerd........ 2 88 
- M_ kan zelf bepalen hoe en wanneer het werk wordt 
uitgevoerd.................................................................................

3 88 

- M_ kan NIET bepalen hoe noch wanneer het werk wordt 
uitgevoerd.................................................................................

4 88 

88. Werk voor één klant  
- M_ werkt regelmatig voor slechts één klant ............................ 1 X 
- M_ werkt regelmatig voor meerdere klanten ........................... 2 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B. WERKORGANISATIE EN ARBEIDSTIJDREGELING 
LOONTREKKENDEN (HOOFDBETREKKING) - V7 = 1,2,3,4 

M_ werkt deeltijds (V16 = 2)…………………………………………….

M_ werkt voltijds (V16 = 1)……………………………………………... 

89 

90 
 

MODALITEITEN VAN DEELTIJDS WERK  

89. Vergeleken met een voltijds werknemer  

- M_werkt minder uren per dag ............................................. 1 90 

- M_ werkt een halve dag minder per week........................... 2 90 

- M_ werkt minder dagen per week ....................................... 3 90 

- M_ werkt minder uren per dag EN minder dagen per week 4 90 

- M_ werkt één week op twee................................................ 5 90 

- Andere situatie ................................................................... 6 90 
 

  ARBEIDSTIJDREGELING  

90.  Gedurende de referentieweek heeft M_ …  

(a)  I___I___I  BETAALDE (niet-gecompenseerde) overuren 
gepresteerd  

(00 invoeren als er geen betaalde overuren gepresteerd werden) 

90b

(b)  I___I___I  NIET-BETAALDE (niet-gecompenseerde) overuren 
gepresteerd 

(00 invoeren indien geen niet-betaalde overuren gepresteerd) 

91 

 
 
 

Groep/huishouden nr. I___I___I___I___I___I / I___I___I   
Naam:  .................................................................................  
Voornaam: .................................................................................  
GSM: nummer:   ……………../ dag:………. uur: …… 
TELEFOON: nummer:   ……………../ dag:………. uur: …… 



 

 2

 
 
 
 

91.  Welke regeling komt het best overeen met de situatie van M_? 

-  Werkdag met vaste arbeidstijden .......................................... 1 92 
-  Glijdende arbeidstijden met aanvang en einde binnen         
bepaalde perken………….……………………………………….. 

2 92 

- Glijdende arbeidstijden, enkel recuperatie van UREN............. 3 92 
- Glijdenden arbeidstijden, recuperatie van DAGEN mogelijk ... 4 92 
- Arbeidstijd na individueel overleg met de werkgever 
vastgelegd ................................................................................

5 92 

- Bepaalt zelf zijn/haar arbeidstijden ......................................... 6 93 
- Andere situatie ....................................................................... 7 92 
92. Heeft M_ een contract met arbeidstijd op jaarbasis?  
      - ja ...................................................................................... 1 93 
      - neen ................................................................................. 2 93 

93. Verschijnt M_ alleen op oproep op het werk?  
      - ja ...................................................................................... 1 94 
      - neen ................................................................................. 2 94 
94. Mogelijkheid voor flexibele arbeidstijden in de 

referentieweek  
 

- hij/zij heeft opgespaarde uren opgenomen (V91=3,4) ......... 1 E1 
- hij/zij heeft een aantal uren vrij genomen zonder dat 
hiervoor vakantiedagen opgenomen hoefden te worden 
(V91≠3,4) .............................................................................

2 E1 

-  hij/zij heeft een halve dag, een hele dag of meer dan een 
dag opgenomen (V91≠4) .....................................................

3 E1 

-  hij/zij heeft opgespaarde uren opgenomen EN heeft een 
halve dag, een hele dag of meer dan een dag opgenomen...

4 E1 

- hij/zij wou opgespaarde uren opnemen, maar kon dat niet 
(V91=3,4) ............................................................................. 5 E1 

-  hij/zij wou een aantal uren, een halve dag, een hele dag 
of meer dan een dag opnemen maar kon dat niet (V91≠3,4)

6 E1 

- andere situaties: tijdelijke werkloosheid, evenveel of meer 
gewerkte uren dan contractueel vastgelegd) ........................

7 E1 

 
 

VERENIGBAARHEID VAN DE WERKORGANISATIE EN DE 
ARBEIDSTIJDREGELING MET DE PERSOONLIJKE LEEFSITUATIE 
 
E1: 
Indien M_ in ploegen werkt (V34 = 1,2,3) of werk op oproep 
verricht (V93 = 1) ………………………………………………………...
Indien M_ avond-, nacht- of weekendwerk verricht         
(V35abcd = 2,3,4) ………………………………………………………...
Andere situatie……………………………………………………………

 
95 
 

96 

X 
95. M_ verricht ploegendienst of werk op oproep   
- Ploegendienst komt overeen met de wensen van M_............. 1 X 
- Werk op oproep komt overeen met de wensen van M_ .......... 2 X 
- Noch ploegendienst, noch werk op oproep komt overeen 
met de wensen van M_……………………………………………

3 X 

96. M_ werkt ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend  
- Avondwerk, nachtwerk, weekendwerk komt overeen met de 
wensen van M_ ........................................................................

1 X 

- Avondwerk, nachtwerk, weekendwerk komt NIET overeen 
met de wensen van M_ ............................................................ 2 X 

 


