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DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 

Speciale module   “Duur en organisatie van de arbei dstijd” 

Tweede kwartaal 2001    Referentieweken 14 t.e.m. 26 
 

BIJZONDERE INSTRUCTIES 

 

 
De speciale modules  

Elk tweede kwartaal (weken 14 t.e.m. 26), wordt aan de individuele vragenlijst (van de eerste bevraging) een 
“speciale module” (of korter “module”) toegevoegd; deze bestaat uit enkele aanvullende vragen en betreft 
een zeker deel van de bevolking. 

 
De module voor het jaar 2001  

Voor 2001 heeft EUROSTAT “duur en organisatie van de arbeidstijd”  als thema gekozen.  Betrokken zijn 
alle personen (vanaf 15 jaar) met een  (gedurende de referentieweek al dan niet uitgeoefende) betaalde 
betrekking : de LOONTREKKENDEN en de ZELFSTANDIGEN wel, de HELPERS niet.  De enquêteur zal 
enkele aanvullende vragen stellen over de arbeidsorganisatie (“free lance”, consulenten, …), de overuren, de 
flexibiliteit van de arbeidstijd, de keuze of de verplichting om zekere arbeidsvoorwaarden (die in België vaak 
of minder vaak  voorkomen) te aanvaarden, enz.  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, HET GROEP/HUISHOUDENNUMMER (5 CIJFERS / 2 CIJFERS), EVENALS DE NAAM EN DE 
VOORNAAM  VAN DE PERSOON IN HET KADER AAN TE DUIDEN.  .. 

 
Telefonisch interview  

Laten we herhalen dat “proxy-antwoorden” (d.w.z. gegeven door een ander lid van het huishouden) 
toegelaten worden voor de hoofdvragenlijst (vragen 1-84).   

Daarentegen is het onontbeerlijk dat de betrokkene  zelf de inlichtingen verstrekt m.b.t. de speciale 
module (vragen 85-95) .  In geval van afwezigheid tijdens het interview, is de enquêteur niet verplicht terug 
langs te komen; hij zal (in het kader) het telefoonnummer/GSM-nummer  aanduiden waarop de persoon kan 
gecontacteerd worden, alsook het meest geschikte moment  (dag, uur), en zal terugbellen om de module in 
te vullen. 

 
Betaling  

De enquêteur zal (op voorwaarde, uiteraard, dat de vragenlijsten behoorlijk en volledig ingevuld worden) een 
bijkomende vergoeding krijgen, in functie van het aantal personen die de module hebben beantwoord.   
Het bedrag wordt vastgelegd als volgt: 
 
Personen   0 tot 2 3 tot 7 8 tot 12 13 tot 17 18 tot 22 23 en meer 
Extra vergoeding 0 BEF 385 BEF 770 BEF 1155 BEF 1540 BEF 1925 BEF 
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A: ALGEMENE INLICHTINGEN 
 

Voor de loontrekkenden en de zelfstandigen (met of zonder personeel) 
 

85.  Werkmethodes en tijdsbesteding  

Deze vraag stelt ons in staat om sommige toestanden op de grens van loonarbeid en zelfstandige arbeid 
beter te kennen.  

Code 1.  De werk(st)er (loontrekkende of niet) verbindt er zich toe, het product/de dienst te leveren, maar 
bepaalt zelf hoe en wanneer hij/zij werkt.  

Code 2.  De werk(st)er (loontrekkende of niet) moet het product/de dienst leveren, en de werkgever (van de 
loontrekkende) of de klant (van de niet-loontrekkende) beslist over de arbeidsmethoden (ondergeschikte 
relatie). 
 

86.  Arbeid voor één of meerdere onderneming(en)/klant(en) ? 

We herhalen dat er alleen rekening wordt gehouden m et de hoofdbetrekking. 

Code 1: de persoon werkt voor één klant, één onderneming (tegelijkertijd).  Van toepassing op de meeste 
loontrekkenden, bijvoorbeeld: persoon ingeschreven bij één uitzendbureau, dat op zijn beurt zal proberen 
werk voor hem/haar te vinden.  

Code 2 : de persoon werkt voor meerdere klanten of ondernemingen (tegelijkertijd).  Gewoonlijke situatie van 
de zelfstandigen, die hun producten/diensten aan iedereen aanbieden.  Voorbeeld: free lance journalist(e), 
wordt per artikel betaald door verschillende  kranten. 

 

87.  Einde van de betrekking 

Code 1: de betrekking (zelfstandig of als loontrekkende, met of zonder formele overeenkomst) zal tot een 
einde komen wanneer een bepaald product of een bepaalde dienst geleverd is (dit sluit niet uit dat het werk 
weer hervat wordt in geval van een nieuwe bestelling, bv. babysitten).  

Code 2: de betrekking (zelfstandig of als loontrekkende, met of zonder formele overeenkomst) zal tot een 
einde komen op een welbepaald moment; deze code is ook van toepassing op leercontracten.  Een contract 
met bepaalde duur krijgt code 2, ook al wordt het sedert jaar en dag regelmatig verlengd (zelfde interpretatie 
als Vraag 14). 

Code 3: de betrekking (zelfstandig of als loontrekkende, met of zonder formele overeenkomst) heeft geen 
beperkte duur  (contract met onbepaalde duur voor een loontrekkende van de privé-sector, vastbenoemde 
ambtenaar, werkgever/zelfstandige, vrij beroep incluis, die voornemens is zijn/haar activiteit tot zijn/haar 
pensioen uit te oefenen). 
 
 
 
 

Hier stopt de module voor de niet-loontrekkenden.   
De loontrekkenden gaan naar blok B 

 



EAK – Module « Duur en organisatie van de arbeidstijd” –  tweede kwartaal 2001 

 3 

 

B : ARBEIDSTIJD EN OVERUREN 

88.  (Al dan niet betaalde) Overuren 

Er worden twee antwoorden gevraagd: 88 (a) en 88 (b ) 

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 
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 88 (a) als op 88 (b). 
 

89.  Arbeidsregeling 

We stellen een verschil vast met V21-22-23 (eventuele reden waarom  M_, GEDURENDE DE 
REFERENTIEWEEK, minder of meer gewerkt heeft) alsook met V34-35 die betrekking hebben op de 
REFERENTIEMAAND; hier gaat het om de algemene arbeidsregeling.  Zo zal een ambtenaar die steeds 
38u/week werkt, maar meer zou mogen presteren (met verlofdagen als compensatie) ”1-zelfde aantal uren 
als gewoonlijk” hebben geantwoord op V21, maar hier code 3 aangeven  

Code 1. Vaste begin- en eindtijd voor de arbeidsdag.  

Code 2. Flexibele arbeidstijd (op jaarbasis) : alleen het jaarlijks aantal (of het 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.   

Code 3. Variabele arbeidsduur (opsparing).  Betekent in het algemeen een “stamtijd” (vereiste aanwezigheid) 
en een “glijtijd” (binnen dewelke de werknemer/werkneemster zijn/haar aankomst- en vertrekuur kiest).  Ook 
in dit geval ligt aantal arbeidsuren op jaarbasis (of het weekgemiddelde) vast.   

Code 4. Arbeidstijd overeengekomen met de werkgever.  Het gaat om een individuele overeenkomst (dus 
geen CAO of algemeen arbeidsreglement van de onderneming) tussen de baas en de werknemer.  
Voorbeeld: werk op afroep.  

Code 5. Het uurrooster wordt uitsluitend door de loontrekkende bepaald.  
 

90.  Compensatie 

Code 1 : De loontrekkende kan uren opsparen, en ze recupereren als halve dagen/dagen (of weken) extra 
verlof.  

Code 2 : De loontrekkende kan uren opsparen, maar zal ze uitsluitend recupereren door minder (kortere 
uren) te werken op andere dagen.  

 

91.  Uurrooster : gekozen of opgelegd ? 

Toen M_ zijn/haar betrekking begonnen is …  

Code  1. … kwam dit type uurrooster overeen met zijn/haar wensen. 

Code 2. … kwam dit type uurrooster NIET overeen met zijn/haar wensen ; echter heeft hij/zij geen 
soortgelijke betrekking (zelfde beroep, activiteitssector, geografische zone, … ) met vast uurrooster kunnen 
vinden. 
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92.  Contract zonder vaste arbeidsduur 

Code 1.  «Min-max» contract: waarborg van een minimaal aantal uren  (op week- of maandbasis) ; het 
aantal kan toenemen wanneer de conjunctuur (de productie, de dienst) het vereist.  

Code 2. Werk op afroep (of «nul-uur-contract»): geen minimum .  De loontrek(k/st)er wordt opgeroepen in 
functie van de omstandigheden ; verschillende types overeenkomsten : de werknemer is verplicht te komen 
(of een vervanger te vinden), OF mag de 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.  

Code 3. Gewoonlijke situatie  van een werknemer, met contractueel (privé) of statutair (overheid) 
vastgelegde arbeidsduur. 

 

93.  Contract zonder vaste arbeidsuur: gekozen of opgelegd ? 

Toen M_ zijn/haar betrekking begonnen is …  

Code  1. … kwam zo’n arbeidsstelsel (zonder vaste arbeidsduur) overeen met zijn/haar wensen. 

Code 2. … kwam zo’n arbeidsstelsel (zonder vaste arbeidsduur) NIET overeen met zijn/haar wensen ; echter 
heeft hij/zij geen soortgelijke betrekking (zelfde beroep, activiteitssector, geografische zone, … ) met vaste 
arbeidsduur kunnen vinden. 
 
 

C.  PLOEGENDIENST 

94.  Productie-eenheid met ploegenarbeid  

”Ploegendienst” houdt in dat verschillende ploegen elkaar aflossen, om dezelfde taken op dezelfde 
werkplaats te verrichten  (bv. staalindustrie, ziekenhuizen, …).  De onderbroken uuroosters (bv. 
bureaureiniging ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat, code 6 op Vraag 34) vallen hier niet onder. 

De productie-eenheid  wordt bedoeld : een bediende (bv. boekhouder) van Sidmar die tijdens de “normale 
kantooruren” werkt antwoordt 3, ook al wisselen de arbeiders van de smelterij van ploeg.  

Ook hier stellen we een verschil vast met V33-34: i emand die steeds van 14 tot 22 uur werkt 
antwoordt “ja” op V33 en ontsnapt dus aan V34 (moet  wel bij V35 zeggen dat hij/zij ’s avonds werkt), 
en zal “code 2” aangeven op V94.  Zo kunnen we de p ersoon opsporen waarvan de productie-
eenheid in ploegen functioneert, ook al blijft zijn /haar uurrooster hetzelfde. 

Code  1. De productie-eenheid werkt met (2, 3 of 4) ploegen, en M_ verandert van ploeg (dikwijls met een 
rustweek tussen); komt overeen met codes 1, 2 of 3 op Vraag 34. 

Code 2. De productie-eenheid werkt met (2, 3 of 4) ploegen, maar M_ werkt steeds op dezelfde uren. 

Code 3. Geen ploegendienst. 

 

95.  Ploegenarbeid : gekozen of opgelegd ? 

Toen M_ zijn/haar betrekking begonnen is …  

Code  1. … kwam ploegenarbeid overeen met zijn/haar wensen. 

Code 2. … kwam ploegenarbeid NIET overeen met zijn/haar wensen ; echter heeft hij/zij geen soortgelijke 
betrekking (zelfde beroep, activiteitssector, geografische zone, … ) zonder ploegendienst kunnen vinden. 


