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           Sociale Statistieken 
Eenheid “Enquête naar de Arbeidskrachten” 
     Leuvenseweg 44 - 1000  Brussel 
 

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 
Speciale module over de “combinatie van werk en gezin” 

Tweede kwartaal 2005 (referentieweken 14 t.e.m. 26) 
 

BIJZONDERE INSTRUCTIES 
 

De speciale 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 speciale module voor 2005 
Voor 2005 heeft EUROSTAT als thema de “combinatie van werk en gezin” gekozen. 
 
De voornaamste onderwerpen die worden behandeld zijn: 
 
* opvang voor kinderen en zorgbehoevenden; 
* gevolgen van die gezinslasten voor de participatie op de arbeidsmarkt; 
* flexibiliteit van de werkorganisatie (vrije dagen om gezinsredenen, afwezigheid…); 
* ouderschapsverlof en ander buitengewoon verlof (wie geniet ervan en waarom). 
 
Het waarnemingsgebied van de enquête bestaat uit alle mannen en vrouwen van 15 tot 64 jaar, die in 
gewone huishoudens leven. 
  
 
Proxy-interview 
“Proxy's” (antwoorden van een ander lid van het huishouden) zijn toegelaten voor de basisvragenlijst (vragen 
1 tot 93). Uitzonderlijk worden ze ook voor deze module toegelaten aangezien het thema ervan in zekere zin 
alle leden van het huishouden aangaat. 
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Vraag 94. Heeft M_ (of zijn / haar partner) kinderen jonger dan 15 jaar die bij M_ inwonen ? 
Het gaat hier om eigen kinderen of om kinderen van de partner. 
 
Vraag 95. Zorgt M_ regelmatig voor andere kinderen jonger dan 15 jaar of voor zorgbehoevende 
(zieke, gehandicapte, oudere) familieleden / vrienden van 15 jaar of ouder ? 
 
Hier wordt gepolst naar de verantwoordelijkheden die de ondervraagde persoon als opvang of hulp uitoefent, 
meer bepaald in functie van de hinder die dat kan betekenen voor de beroepsactiviteit. 
 
“Regelmatig”: betekent met regelmatige, vaste tussenpozen (dagelijks, wekelijks…). De referentieperiode is 
de huidige situatie. 
 
 “Andere kinderen”: is van toepassing op andere kinderen dan die van de persoon of van de partner die in het 
huishouden leven, d.w.z.:  
* op kinderen van de persoon of van de partner die buiten het huishouden leven 
* op andere kinderen (niet van de persoon en niet van de partner) die binnen of buiten het huishouden leven.  
Kinderen van 14 jaar worden meegeteld. 
 
Code 1: Ja, voor andere kinderen jonger dan 15 jaar  
Voorbeelden van zorgen: lichaamsverzorging, huistaken, spel, lezen, uitgaan, oppas. 
 
Code 2: Ja, voor zorgbehoevende familieleden of vrienden van 15 jaar of ouder 
Voorbeelden van zorgen: lichaamsverzorging (bv. aankleden, wassen); fysieke bijstand (bv. lopen); 
administratieve of financiële bijstand; huishoudelijke hulp (bv. schoonmaken, was); gezelschap, conversatie, 
bezoek. 
 
Code 3: Ja, voor andere kinderen jonger dan 15 jaar EN voor zorgbehoevende familieleden / vrienden van 15 
jaar of ouder 
 
 
Vraag 96. Heeft M_ de mogelijkheid om begintijden en / of eindtijden van de werkdag om 
gezinsredenen AAN TE PASSEN (met ten minste één uur) ? 
 
Hier wordt de graad van flexibiliteit van de beroepsactiviteit gemeten als een gewoonlijk of uitzonderlijk 
gebruikt middel om werk en gezinsleven te verenigen. 
 
 “Om gezinsredenen” houdt ook kinderoppas en hulp aan zorgbehoevende personen in.  
 
- Personen die doorgaans de mogelijkheid hebben om begintijden en/of eindtijden van de werkdag aan te 
passen of die de mogelijkheid hebben om werktijd op te sparen geven code 1 aan, aangezien zij, wanneer zij 
dat willen, die mogelijkheid meer bepaald om gezinsredenen kunnen gebruiken. 
 
- Uren afwezigheid worden meestal later of vooraf gecompenseerd. Toch worden ze niet noodzakelijk altijd 
met gepresteerde uren gecompenseerd: wanneer het volstaat dat het werk gedaan is, moet met dat aspect 
rekening worden gehouden.  
 
Code 1: Dat is doorgaans mogelijk: de persoon kan doorgaans om gezinsredenen later met het werk 
beginnen of vroeger ophouden (behalve in bijzondere periodes met dringend werk,…). 
 
Code 2: Dat is zelden mogelijk: de persoon kan uitzonderlijk om gezinsredenen later met het werk beginnen 
of vroeger ophouden. 
 
Opmerking: Code 1 en 2: die mogelijkheid bestaat zonder gebruik te maken van buitengewoon verlof. 
 
Code 3: Dat is niet mogelijk. 
 
 
Vraag 97. Heeft M_ de mogelijkheid om de werktijd zo te organiseren dat men om gezinsredenen 
hele dagen vrij kan nemen (zonder gebruik te maken van vakantiedagen of buitengewoon verlof) ? 
 
“De werktijd zo organiseren dat men hele dagen vrij kan nemen”: dit aspect omvat opsparen van werktijd met 
de mogelijkheid verlofdagen op te nemen, vrijheid om de werktijd in te richten en een dag afwezig te blijven 
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zonder bijzondere voorbereidingen te moeten treffen,… De persoon treft voorzieningen om zijn werktijd zo in 
te richten dat hij hele dagen vrij kan nemen (bv. door compensatie-uren te presteren voor of na het verlof, 
door van ploeg te veranderen,…).  
 
 “Om gezinsredenen” houdt ook kinderoppas en hulp aan zorgbehoevende personen in. 
 
 “Hele dagen vrij nemen” = zonder gebruik te maken van vakantie of buitengewoon verlof. 
 
- Personen die doorgaans de mogelijkheid hebben om hun werktijd zo te organiseren dat ze hele dagen vrij 
kunnen nemen worden met code 1 aangeduid, aangezien zij dat meer bepaald om gezinsredenen kunnen 
doen. 
 
Code 1: Dat is doorgaans mogelijk 
De persoon kan doorgaans zijn / haar werktijd zo organiseren dat hij / zij om gezinsredenen hele dagen vrij 
kan nemen (buiten periodes met dringend werk,…; zelfs wanneer er een limiet staat op het aantal vrije 
dagen). 
 
Code 2: Dat is zelden mogelijk 
De persoon kan uitzonderlijk zijn / haar werktijd zo organiseren dat hij / zij om gezinsredenen hele dagen vrij 
kan nemen. 
 
Code 3: Dat is niet mogelijk 
 
 
Vraag 98. Nam M_ gedurende de afgelopen 12 maanden vrij wegens ziekte van een gezinslid of 
wegens een noodgeval (zonder gebruik te maken van vakantiedagen) ? 
 
“Afwezigheid wegens ziekte van een gezinslid of wegens een noodgeval” slaat op ziekte (zelfs goedaardige 
zoals een verkoudheid) van een kind of gezinslid, ongeval van een kind of verwante en andere noodgevallen 
in het gezin (oppas ziek of afwezig om andere noodredenen, crèche gesloten wegens griepepidemie, 
brand…) Meestal gaat het om onvoorziene maar toch soms te verwachten gebeurtenissen (bv. een gezinslid 
moet geopereerd worden,…). Ziekte of ongeval van de persoon zelf horen hier niet bij.  
 
- Dagen “buitengewoon verlof” worden vaak toegestaan wanneer een kind ziek is of wegens 
gezinsproblemen. Deze dagen kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed zijn. Het aantal dagen dat iemand per 
jaar mag nemen is vaak beperkt; soms worden ze ook toegestaan naargelang van de omstandigheden of de 
redenen voor de afwezigheid, die geval per geval onderzocht worden. Wanneer de dagen “buitengewoon 
verlof” geheel of gedeeltelijk vergoed worden, moet code 2 worden aangegeven. Code 3 wordt enkel gebruikt 
wanneer alle dagen “buitengewoon verlof” absoluut niet vergoed worden.  
 
Code 1: Neen 
 
Code 2: Ja, betaald “buitengewoon” verlof (bv. uitzonderlijk verlof wegens overmacht…) 
 
Code 3: Ja, onbetaald “buitengewoon” verlof (bv. verlof om dwingende reden van familiaal belang, verlof om 
dwingende reden…) 
 
Code 4: Ja, altijd gebruik gemaakt van andere regelingen. Geen enkele dag “buitengewoon verlof” werd 
opgenomen maar de persoon heeft gebruik gemaakt van andere regelingen (compensatie van werktijd,…). 
 
- “Niet relevante” bijzondere gevallen worden aangeduid met code 1 (personen in moeder-, vader- of  
ouderschapsverlof tijdens de laatste 12 maanden,…). 
 
 
Vraag 99. Wat is de voornaamste manier waarop de kinderen van M_ (of die van zijn / haar partner) 
die bij M_ inwonen, worden opgevangen terwijl M_ werkt (en buiten de verplichte schooluren; 
normale werkweek buiten schoolvakanties en noodregelingen) ? 
 
- De referentieperiode komt overeen met een normale week (en recente) week, buiten de vakantie 
(vakantie van de ouders, kinderen, opvangdiensten,…) 
 
- Voornaamste organisatie: buiten de verplichte schooluren wanneer er enkel schoolplichtige kinderen zijn.  
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- “Terwijl de persoon werkt” = tijdens zijn / haar werkuren. 
 
- Betrokken kinderen: eigen kinderen (incl. geadopteerde kinderen) of die van de partner tot 14 jaar, voor 
zover zij in het huishouden van de ondervraagde persoon leven. Kinderen van 14 jaar tellen mee. 
 
 
Wanneer de persoon niet kan kiezen voor een antwoord omdat het type kinderopvang van week tot week 
verschilt, dan is de referentieperiode de referentieweek wanneer die normaal verlopen is of de eerste week 
vóór de referentieweek die normaal verlopen is. 
 
Code 0: Kind(eren) in de kleuterschool 
Ook al wordt de kleuterschool in België door velen niet als kinderopvang gezien, toch wenst Eurostat dat 
kinderen in de kleuterschool (nog niet leerplichtig) worden opgenomen.  
 
Code 1:  Betaalde kinderopvang (crèches, kinderdagverblijven, onthaalouders, opvang buiten de schooluren, 
betaalde kinderoppas…) 
Door de overheid of de werkgever gesubsidieerde oppasdiensten worden meegeteld. 
 
Code 2: Partner die in het huishouden woont 
 
Code 3: Familieleden, buren, vrienden (onbetaald) 
Familieleden, buren, vrienden (onbetaald): hiertoe behoren ook grootouders, vader of moeder die niet in het 
huishouden woont,… Deze mensen kunnen binnen of buiten het huishouden wonen. 
 
Code 4: Geen kinderopvang en geen kinderen in de kleuterschool: 
Is van toepassing wanneer kinderen tot 14 jaar (altijd) voor zichzelf of voor elkaar zorgen OF wanneer de 
persoon thuis werkt of op de werkplek voor het kind zorgt OF wanneer zij geen oppasdienst gebruikt 
(bijvoorbeeld wanneer de verplichte lesuren overeenkomen met de werktijd) 
 
Code 5: Specifieke situatie 

- de persoon verklaart niet te kunnen antwoorden omdat hij / zij tijdelijk afwezig is op het werk (bv. 
wegens moeder-, vader- of  ouderschapsverlof,…) 

- de persoon had uitzonderlijk een betrekking in de referentieweek maar oefent gewoonlijk geen 
beroepsactiviteit uit 

 
Opmerking 
Het gaat er niet om precies te weten hoe er voor de kinderen wordt gezorgd. Men wil weten wat het de 
persoon mogelijk maakt te werken, m.a.w. welke soort opvang voor de kinderen tot 14 jaar voornamelijk 
gebruikt wordt terwijl de persoon werkt. Gaat het om een opvangdienst ? Gaat het om een familielid ? Is het 
de partner ? De arbeidssituatie die blijkt uit de EAK geeft informatie over het voorhanden zijn van een 
betrekking en/of over de toestand van het paar m.b.t. werk. Die variabele kan eveneens geanalyseerd 
worden per geslacht, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen, met hun aantal en met de aard van 
het huishouden (echtpaar, alleenopvoedende ouder…) 
 
- soms gebruiken mensen meerdere opvangdiensten voor één kind of verschillende inrichtingen naargelang 
van het kind. Dan moet de soort opvang (code 0 tot 3) gecodeerd worden die geldt voor het grootste aantal 
opvanguren voor een of meer kinderen. Wanneer het onmogelijk is om voor een van codes te kiezen, moet 
de eerste passende code in de volgorde van de lijst genomen worden. 
 
 
Vraag 100. Heeft M_ gedurende de afgelopen 12 maanden tijdens de schoolvakantie, of wanneer de 
gebruikelijke kinderopvangfaciliteiten gesloten waren of de verzorger met vakantie was, vrije dagen 
opgenomen of minder uren gewerkt of een speciale regeling getroffen op het werk om voor de 
kinderen te zorgen ? 
 
Deze variabele geeft informatie over het gebrek aan geschikte kinderopvangfaciliteiten tijdens de 
vakantieperiode.  
 
Code 1: Neen 
 
Code 2: Ja, wegens gebrek aan alternatieve kinderopvang overdag 
 
Code 3: Ja, wegens gebrek aan alternatieve kinderopvang buiten de gewone uren 
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Code 4: Ja, omdat alternatieve kinderopvang te duur is 
 
Code 5: Ja, omdat de alternatieve kinderopvang van onvoldoende kwaliteit is 
 
Code 6: Ja, altijd om andere redenen 
Te gebruiken wanneer de persoon tijdens deze periodes geen enkel probleem had met alternatieve 
kinderopvang. 
 
- Kinderopvangfaciliteiten: crèches, kinderdagverblijven, onthaalouders, opvang buiten de schooluren, 
betaalde kinderoppas… 
Door de overheid of de werkgever gesubsidieerde oppasdiensten worden meegeteld. 
 
- “Alternatieve” kinderopvang betreft diensten die de gewoonlijk gebruikte opvangdiensten kunnen vervangen 
(onthaaldiensten, familieleden,…). Het gaat dus per definitie over het geval dat de normale kinderopvang niet 
beschikbaar is, bv. omdat de dienst gesloten is of de oppas met vakantie is. 
 
- Codes 2 tot 5 komen overeen met gevallen waarbij de persoon (minstens één keer) tijdens deze periode 
problemen heeft gehad met alternatieve kinderopvang. Met code 2 tot 5 moet het voornaamste probleem 
aangeduid worden. Wanneer de persoon niet kan kiezen tussen deze codes, moet de eerste passende code 
in de volgorde van de lijst (2 tot 5) genomen worden. 
 
- Bijzondere gevallen: het is mogelijk dat de persoon niet gewerkt heeft (bv. wegens moeder-, vader- of  
ouderschapsverlof) tijdens die bijzondere periodes gedurende de laatste 12 maanden; het is eveneens 
mogelijk dat er geen zgn. bijzondere periodes waren (bv. de persoon heeft één kind en dat is naar een 
crèche gegaan die zonder onderbreking opengebleven is gedurende de laatste 12 maanden). In deze geval 
is code 1 aan te geven.  
 
 
Vraag 101. Wenst M_ de combinatie van werk en zorgtaken anders te organiseren ? 
 
Code 1: Neen 
- Bijzondere gevallen: Wanneer een persoon verklaart dat hij / zij meer wil werken en zich meer met de 
kinderen wil bezighouden OF dat hij / zij minder wil werken en zich minder met de kinderen wil bezighouden, 
moet code 1 (neen) aangegeven worden. 
 
Code 2: De persoon wil werken of meer uren werken (en minder tijd aan de zorgtaken besteden) 
 
Code 3: De persoon wil minder werken (of helemaal niet werken) om meer tijd voor zorgtaken te hebben 
 
“Zorgtaken” hebben betrekking op kinderopvang en op hulp voor zieke, gehandicapte, oudere familieleden 
en/of vrienden. 
Een aantal personen hoopt door meer te werken, werk en gezin beter te combineren. Anderen zouden 
minder willen werken om meer tijd vrij te hebben voor zorgbehoevende personen. Voor hen betekent net dat 
een manier om gezin en werk beter te combineren. Het is de bedoeling om de wensen van de personen 
m.b.t. hun werk en hun zorgtaken te kennen, meer bepaald om te weten te komen of zij werk en zorgtaken 
beter met elkaar in evenwicht willen brengen. 
 
 
Vraag 102:  Wat is de voornaamste reden die verband houdt met de kinderopvang om niet te 
werken of niet meer uren te werken ? 
 
Allereerst wil men weten of de personen die voor de kinderen zorgen (inclusief de ouders) en die meer willen 
werken dat niet doen omdat ze er toe genoodzaakt worden door het gebrek aan of de kost van 
kinderopvangdiensten (code 1 tot 4).  
Vervolgens wordt bepaald wat precies de oorzaak is:  de afwezigheid van zulke diensten ? De kost ervan ? 
Die informatie betreft het standpunt van de persoon in kwestie. 
 
- Onder voornaamste reden dient men te verstaan de voornaamste huidige reden. Een voorbeeld: een 
moeder die twee jaar geleden opgehouden is met werken omdat er toen geen kinderopvangdienst was en die 
nu van mening is dat die diensten te duur zijn in vergelijking met wat ze zou kunnen verdienen, krijgt code 4. 
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Wanneer er meerdere redenen zijn (bv. onvoldoende kwaliteit en te hoge kosten) moet de persoon de reden 
kiezen die zij het belangrijkst vindt. Wanneer zij niet kan kiezen, moet de eerste passende code in de 
volgorde van de lijst genomen worden.  
 
- Kinderopvangfaciliteiten: crèches, kinderdagverblijven, onthaalouders, opvang buiten de schooluren, 
betaalde kinderoppas… 
Door de overheid of de werkgever gesubsidieerde oppasdiensten worden meegeteld. 
 
Code 1: Gebrek aan kinderopvangmogelijkheden overdag: 
 
De behoefte aan opvang bestaat ongeveer tussen 7 uur en 19 uur. Code 1 wordt ingevuld wanneer er geen 
kinderopvangdienst bestaat in de buurt OF wanneer de opvang niet beschikbaar is (te weinig plaats…) OF 
wanneer er te weinig opvang is voor kinderen die lange tijd opgevangen moeten worden (het kind wordt bv. ’s 
ochtends opgevangen maar ’s middags is er geen dienst).  
 
Code 2: Gebrek aan kinderopvangmogelijkheden buiten de gewone uren: 
 
“Buiten de gewone uren” betekent min of meer vóór 7 uur ‘s ochtends of na 19 uur ‘s avonds, tijdens het 
weekend of tijdens de schoolvakantie. 
 
Code 3: Gebrek aan kinderopvangmogelijkheden overdag of buiten de gewone uren 
 
Code 4: Kinderopvang is te duur 
 
Die code geldt ook voor iemand die niet werkt en die niet genoeg zou kunnen verdienen om de kosten van 
kinderopvang te betalen (het te verwachten salaris kan hoger zijn dan de kost van de opvang maar 
onvoldoende om de persoon ertoe aan te zetten te gaan werken). 
 
Code 5: De beschikbare kinderopvang is van onvoldoende kwaliteit:  
 
“Onvoldoende kwaliteit” vanuit het standpunt van de betrokken persoon kan allerlei inhouden: te weinig 
educatieve inhoud, te veel kinderen en te weinig begeleiders, onbetrouwbaarheid van de begeleiders (de 
persoon heeft geen vertrouwen in hen),… Deze code moet ook gebruikt worden als er gebrek is aan opvang 
voor kinderen (tot 14 jaar) met speciale behoeften. 
 
Code 6: Andere reden die geen verband houdt met het gebrek aan geschikte opvangmogelijkheden 
De persoon vindt bv. geen werk, wil de kinderen enkel toevertrouwen aan verwanten maar geen enkele 
familielid heeft er de mogelijkheid toe, zou meer werken als de partner minder ging werken,… 
 
 
Vraag 103. Wat is de voornaamste reden die verband houdt met de zorg voor een zorgbehoevend 
persoon van 15 jaar of ouder om niet te werken of niet meer uren te werken ? 
 
Allereerst wil men weten of de personen die voor zorgbehoevende volwassenen zorgen en die meer willen 
werken dat niet doen omdat ze er toe genoodzaakt worden door het gebrek aan of de kost van zorgopvang 
(code 1 tot 4). Vervolgens wordt bepaald wat precies de oorzaak is: gaat het vooral om de afwezigheid van 
zorgopvang ? Om de kost ervan ? De kwaliteit ? Het gaat om het standpunt van de persoon in kwestie.  
 
- Bij “zorgopvang” horen ook betaalde zorgopvangpersonen thuis. Het gaat zowel om zorgopvang thuis als in 
instellingen, inclusief instellingen voor dagopvang.  
 
- Onder voornaamste reden dient men te verstaan de voornaamste huidige reden. Iemand die twee jaar 
geleden opgehouden is met werken omdat er toen geen zorgopvang was en die nu van mening is dat die 
diensten te duur zijn voor de op te vangen persoon OF voor hemzelf, krijgt code 4. 
 
Wanneer er meerdere redenen zijn (bv. onvoldoende kwaliteit en te hoge kosten) moet de persoon de reden 
kiezen die zij het belangrijkst vindt. Wanneer zij niet kan kiezen, moet de eerste passende code in de 
volgorde van de lijst genomen worden. 
 
Code 1: Gebrek aan zorgopvang overdag 
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De behoefte aan zorgopvang bestaat ongeveer tussen 7 en 19 uur. Code 1 wordt ingevuld wanneer er geen 
opvangdienst bestaat OF wanneer de opvang niet beschikbaar is (te weinig plaats…) OF wanneer de 
opvangtijd onvoldoende is (langere opvang nodig)  
 
Code 2: Gebrek aan zorgopvang buiten de gewone uren 
 
“Buiten de gewone uren” betekent min of meer vóór 7 uur ‘s ochtends of na 19 uur ‘s avonds, tijdens het 
weekend, de vakantie, 24 uur op 24  
 
Code 3: Gebrek aan zorgopvang overdag OF buiten de gewone uren 
 
Code 4: Zorgopvang is te duur 
 
Te duur voor de opgevangen persoon OF voor de persoon die ervoor zorgt. Die code geldt ook voor iemand 
die niet genoeg zou kunnen verdienen om de kosten van opvang te betalen (het te verwachten salaris kan 
hoger zijn dan de kost van de opvang maar onvoldoende om de persoon ertoe aan te zetten te gaan 
werken). 
 
Code 5: De beschikbare zorgopvang is van onvoldoende kwaliteit 
 
“Onvoldoende kwaliteit vanuit het standpunt van de ondervraagde persoon OF van de op te vangen persoon. 
Houd ook de onbetrouwbaarheid van de dienst in (gebrek aan vertrouwen). 
 
Code 6: Andere reden die geen verband houdt met het gebrek aan geschikte zorgopvang 
 
Bijvoorbeeld de persoon vindt geen werk, de op te vangen persoon wil niet door iemand anders geholpen 
worden,… 
 
 
Vraag 104. Heeft M_ gedurende de afgelopen 12 maanden ouderschapsverlof genomen voor eigen 
kinderen die bij M_ inwonen ? 
 
Met deze variabele (en de volgende) wil men te weten komen hoeveel ouderschapsverlof mannen en 
vrouwen nemen om voor de kinderen te zorgen evenals of dit verlof, zo het genomen werd, al dan niet 
betaald was en welke regelingen hiertoe gebruikt werden. 
 
 
Belgische bepalingen betreffende het ouderschapsverlof 
 
PRIVÉ-SECTOR 
 
Algemeen principe 
Periode van het verlof 
Verwittiging van de werkgever 
Uitstel van het verlof 
Onderbrekingsuitkering 
Ontslagbescherming 
Regelgevende tekst 
Bijkomende inlichtingen 
 
Algemeen principe 
In de privé-sector heeft elke werknemer het recht om ouderschapsverlof te nemen. De nieuwe regeling geldt eveneens voor het 
statutair en contractueel personeel van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties en federaties van gemeenten. De openbare 
inrichtingen en de publiekrechtelijke verenigingen die afhangen van deze besturen worden gemachtigd om deze regeling op hun 
personeel toe te passen. 
Om voor zijn kind te zorgen heeft de werknemer de keuze om op één van volgende manieren zijn ouderschapsverlof op te nemen: 

• elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan gedurende een periode van drie maanden de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst volledig schorsen; de periode van drie maanden kan naar keuze van de werknemer in verschillende 
maanden worden opgesplitst;  

• elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden zijn 
arbeidsprestaties halftijds verderzetten. Dit recht geldt niet voor een werknemer tewerkgesteld in een KMO die minder dan 
tien werknemers tewerkstelt op 30 juni van het vorige kalenderjaar; in dat geval is het akkoord van de werkgever vereist;  

• elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende een periode van vijftien maanden zijn arbeidsprestaties met één 
vijfde verminderen; deze vermindering van de arbeidsprestaties kan naar keuze van de werknemer in verschillende maanden 
worden opgesplitst. Er moet echter rekening gehouden worden met een minimumduur van drie maanden bij elke aanvraag.  

Een overstap van de ene regeling naar een andere is niet mogelijk. 
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Periode van het verlof 
Elke werknemer kan het ouderschapsverlof opnemen binnen een periode die begint te lopen vanaf de geboorte van zijn kind. Dit verlof 
moet een einde nemen voor het kind vier jaar wordt. Wanneer het kind voor tenminste 66% getroffen is door een vermindering van 
lichamelijke of geestelijke geschiktheid in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag, kan het recht op ouderschapsverlof 
worden uitgeoefend tot het kind acht jaar wordt. Dit verlof moet een einde nemen voor het kind acht jaar wordt. 
Ook in geval van adoptie is er een recht op ouderschapsverlof. In dat geval kan het verlof worden opgenomen gedurende een periode 
van vier jaar die begint te lopen vanaf de dag van inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of 
in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft; dit verlof moet een einde nemen voor het 
kind acht jaar wordt.  
 
Verwittiging van de werkgever 
De werknemer moet de werkgever drie maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door de overhandiging van een 
brief (waarvan een afschrift door de werkgever wordt ondertekend als ontvangstbewijs) waarin de gewenste aanvangsdatum van het 
ouderschapsverlof wordt vermeld. De werkgever kan een kortere termijn aanvaarden. Ten laatste op het ogenblik dat het verlof ingaat 
moet de werknemer de documenten tot staving van het recht op ouderschapsverlof bezorgen (bv. geboorte-uittreksel, bewijs van 
inschrijving,…). 
 
Uitstel van het verlof 
De werkgever kan, tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, de aanvang van de loopbaanonderbreking uitstellen 
voor redenen die betrekking hebben op de werking van de onderneming. Dit uitstel is echter beperkt tot maximaal zes maanden. 
Het recht op ouderschapsverlof geldt per kind dat aan de leeftijdsvoorwaarde beantwoordt, voor de twee partners afzonderlijk, uiteraard 
voor zover de beide partners dit recht kunnen genieten. Het recht op loopbaanonderbreking geldt niet meer wanneer de werknemer 
voor hetzelfde kind reeds ouderschapsverlof zou hebben genomen in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64.  
 
Onderbrekingsuitkering 
De onderbrekingsuitkering voor een volledige loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof bedraagt in principe 536,65 € 
voor een voltijds tewerkgestelde werknemer. Een deeltijds tewerkgestelde werknemer, die zijn arbeidsovereenkomst volledig schorst of 
een voltijds tewerkgestelde werknemer die zijn arbeidsprestaties vermindert ontvangt naargelang het geval een gedeelte van dit bedrag 
dat evenredig is aan de duur van zijn arbeidsprestaties of aan de vermindering van zijn arbeidsprestaties. 
 
De aanvraag van de onderbrekingsuitkering moet worden ingediend aan de hand van formulieren die worden verstrekt door de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 
 
Ontslagbescherming 
De ontslagbescherming van de regeling van de loopbaanonderbreking is van toepassing. Dit betekent dat de werkgever geen 
handeling mag stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, tenzij hij een dringende of voldoende 
reden heeft. 
De ontslagbescherming gaat in de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever en eindigt drie maanden na het einde van 
het ouderschapsverlof. 
Ingeval het ouderschapsverlof voltijds is opgenomen, wordt de opzeggingstermijn die door de werkgever wordt gegeven voor of in de 
loop van dit verlof geschorst tijdens de periode van volledige schorsing. Dit laatste geldt niet ingeval van ouderschapsverlof met 
deeltijdse prestaties.  
 
Regelgevende tekst 
Koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de 
beroepsloopbaan (Belgisch Staatsblad van 7 november 1997), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 januari 1998 (Belgisch 
Staatsblad van 27 maart 1998), bij het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 (Belgisch Staatsblad van 8 september 1998), bij het 
koninklijk besluit van 4 juni 1999 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 1999, ed. 1) en bij het koninklijk besluit van 24 januari 2002 (Belgisch 
Staatsblad van 31 januari 2002). 
 
 
OPENBARE SECTOR 
 
Er zijn momenteel twee vormen van ouderschapsverlof mogelijk: 
 
1. Ouderschapsverlof in het raam van de loopbaanonderbreking (vaste of contractuele personeelsleden), met uitkering van de RVA. 
Het kan hier gaan om een volledige onderbreking van 3 maanden (eventueel opgesplitst in maanden) of een halftijdse onderbreking 
van 6 maanden. Twee situaties zijn voorzien: 

1) in geval van geboorte moet het ouderschapsverlof genomen worden voor het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt ( 8 jaar 
wanneer het kind is aangetast door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%) 

2) in geval van adoptie moet het ouderschapsverlof genomen worden voor het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt en binnen 
de 4 jaren vanaf zijn inschrijving als lid van het gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. 

Voor het overige valt dit verlof onder de reglementering inzake loopbaanonderbreking. Op te merken valt dat de periodes van 
ouderschapsverlof niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de 72 maanden maximum onderbreking gedurende de 
loopbaan. 
 
2. Onbezoldigd ouderschapsverlof gedurende maximum 3 maanden (vaste of contractuele personeelsleden) te nemen in geval van 
geboorte of adoptie en voor het kind de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt. Dit type verlof kan toegestaan worden voor een kortere 
periode en mag in maanden gesplitst worden. 
 
 
 
- “Ouderschapsverlof genomen” betekent: minstens één dag gedurende de laatste 12 maanden, van gelijk 
welke duur, al dan niet betaald (maar enkel voor eigen kinderen die in het huishouden leven). 
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- Ouderschapsverlof van deeltijds werkende personen wordt beschouwd als deeltijds ouderschapsverlof. 
Deeltijds werk komt niet noodzakelijk overeen met ouderschapsverlof. 
 
-- “andere regelingen”: in blokken (bv. ouderschapsverlof tijdens de schoolvakanties) of als tijdskrediet (bv. 
vrije dagen of uren) 
 
- “combinatie” van regelingen: de persoon heeft gedurende de laatste 12 maanden ouderschapsverlof 
volgens verschillende regelingen genomen (bv. in de laatste 12 maanden een voltijdse onderbreking en 
daarna deeltijds). 
 
- Bij code 2 tot 5 geldt dat het ouderschapsverlof gedurende de laatste 12 maanden enkel volgens die ene 
manier werd genomen (code 2 betekent bijvoorbeeld dat het ouderschapsverlof enkel voltijds in één 
aaneengesloten periode werd genomen en betaald was; wanneer verschillende mogelijkheden samen 
werden gebruikt, zijn andere codes aan te geven). 
 
 
Code 1: Neen 
 
Code 2: Ja, betaald voltijds in één aaneengesloten periode 
 
Code 3: Ja, onbetaald voltijds in één aaneengesloten periode 
 
Code 4: Ja, betaald deeltijds 
 
Code 5: Ja, onbetaald deeltijds 
 
Code 6: Ja, volgens een andere regeling of combinatie van regelingen en betaald 
 
Code 7: Ja, volgens een andere regeling of combinatie van regelingen en onbetaald 
 
 
 
 
Vraag 105. Wat is de voornaamste reden waarom M_ gedurende de afgelopen 12 maanden geen 
ouderschapsverlof genomen heeft voor eigen kinderen die bij M_ inwonen ? 
  
Hier wil men weten welke de voornaamste reden was waarom de persoon geen ouderschapsverlof heeft 
genomen gedurende de laatste 12 maanden.  
- Het gaat om de persoonlijke reden om geen ouderschapsverlof te nemen (bv. dat de partner in moeder-, 
vader- of ouderschapsverlof was is geen persoonlijke reden). 
 
Code 1: Had volgens de wet geen recht op ouderschapsverlof 
 
“Had volgens de wet geen recht” betekent dat de persoon niet de voorwaarden vervulde om volgens de 
nationale regelgeving ouderschapsverlof te nemen. Meestal hangt dat recht af van de leeftijd van de 
kinderen, van de vorige beroepstoestand en van de hoeveelheid ouderschapsverlof die reeds werd 
genomen. Code 1 is bijvoorbeeld van toepassing op een persoon die te oude kinderen heeft om 
ouderschapsverlof te krijgen gedurende de laatste 12 maanden of nog op een persoon die al heel zijn 
ouderschapsverlof had opgenomen vóór de laatste 12 maanden. 
 
N.B.: Iemand die in feite geen ouderschapsverlof kon nemen gedurende de laatste 12 maanden omdat zij of 
hij in moederschaps- of vaderschapsverlof was, krijgt code 1 (een speciale code voor die gevallen is niet 
relevant omdat in vele landen de persoon in dat geval nog geen recht heeft op ouderschapsverlof of de twee 
soorten verlof niet mag cumuleren). 
 
Code 2: Niet of te weinig betaald 
 
Code 3: Niet genoeg flexibiliteit bij de keuze van de periode voor ouderschapsverlof 
 
Die code is bijvoorbeeld van toepassing wanneer er geen deeltijds ouderschap wordt toegestaan of wanneer 
de verlofmaanden niet mogen gekozen worden 
 
Code 4: Negatief effect op de sociale zekerheid 
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Code 5: Negatief effect op loopbaan / negatieve houding van werkgever 
 
Code 6: Andere redenen dan codes 2 tot en met 5. 
Voorbeeld: hoewel hij /  zij recht had op ouderschapsverlof, geeft hij / zij er de voorkeur aan om te werken in 
plaats van zelf voor de kinderen te zorgen 
 
Code 7: Andere reden 
Voorbeeld: hoewel hij / zij recht had op ouderschapsverlof en er gebruik wou van maken, wou de 
echtgeno(o)t(e) (partner) niet dat hij / zij thuis bleef om voor de kinderen zou zorgen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En verder… 
 
 
 
                                                  MEERJARENPROGRAMMA VAN SPECIALE MODULES 
 
 
 
 
2006 : Overgang van werk naar pensionering. 
 
2007 : Arbeidsongevallen en gezondheidsproblemen op het werk. 
 
2008 : De positie van migranten en hun nakomelingen op de arbeidsmarkt 
           (haalbaarheid wordt onderzocht) 
 
2009 : Overgang van school naar werk 


