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Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie 

Afdeling Statistiek 

Leuvenseweg 44 - 1000  Brussel 
Ondernemingsnummer : 0314.595.348 

 

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 
Speciale module ‘arbeidsmarktsituatie van migranten  en hun directe nakomelingen’ 

Tweede kwartaal 2008 (referentieweken 14 t.e.m. 26)  
 

Tot slot vraagt het Bureau voor de Statistiek van de EU (Eurostat) nog 
wat bijkomende informatie over de situatie van migranten en hun directe 
nakomelingen op de arbeidsmarkt. 

Vragen 94 en 95 in te vullen voor alle personen van 15 tot en met 74 jaar. 

Vanaf vraag 96 de filters toepassen. 

 

M. GEBOORTELAND 

In te vullen voor alle personen van 15 tot en met 7 4 jaar. 

Ga naar vraag :  � 

94. Wat is het geboorteland van M_'s vader ?  
- Land :  -------------------------------------------------------------------    

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

Code : I___I___I___I___I___I 0 95 
- Weet niet, maar in het buitenland  ....................................... 1 95 
- Weet niet of dit in België of in het buitenland is ................... 2 95 

95. Wat is het geboorteland van M_'s moeder ?  
- Land :  -------------------------------------------------------------------    

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

Code : I___I___I___I___I___I 0 E14 
- Weet niet, maar in het buitenland  ....................................... 1 E14 
- Weet niet of dit in België of in het buitenland is ................... 2 E14 

E14 : Indien M_ een betrekking heeft (volledige 
loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor langer dan 3 
maanden uitgezonderd) (geantwoord op vraag 5) 
(V1 = 1 of V2 = 1 of V4 = 0, 2)   .............................................  96 
Andere gevallen (niet geantwoord op vraag 5) 
(V3 = 2 of V4 = 1)  .................................................................  E15 

 
N. HEEFT EEN BETREKKING 

In te vullen voor alle personen van 15 tot en met 7 4 jaar met een 
betrekking (alle personen die geantwoord hebben op vraag 5). 

96. Van wie in België kreeg M_ de belangrijkste hul p om de 
huidige baan te vinden of een eigen onderneming te 
beginnen ?  

- Familie / vrienden  ............................................................... 1 E15 
- Publieke diensten voor arbeidsbemiddeling (bv. VDAB)  ..... 2 E15 
- Onthaalbureau  .................................................................... 3 E15 
- Private diensten voor arbeidsbemiddeling 

(uitzendbureaus, headhuntersbureaus)  ............................... 4 E15 
- Organisaties van migranten in België .................................. 5 E15 
- OCMW ................................................................................ 6 E15 
- Andere (bv. participatiefonds voor zelfstandigen, 

contacten bedrijfswereld,…) ................................................ 7 E15 
- Geen hulp of geen hulp uit België  ....................................... 8 E15 

 

Ga naar vraag :  � 

E15 : Indien M_ in België geboren is   ...........................................  E20 
Indien M_ niet in België geboren is   ...................................  97 

 
O. PERSONEN DIE NIET IN BELGIË GEBOREN ZIJN 

In te vullen voor alle personen van 15 tot en met 7 4 jaar die niet in 
België geboren zijn.  (Zie huishoudformulier.) 

97. Hoeveel jaar verblijft M_ al in België ? 
(Geef de totale duur, alle perioden samengeteld van af 
het moment dat M_ zich voor het eerst is komen 
vestigen in België.)  

- 1 jaar of minder  ................................................................... 1 E16 

- Aantal jaar (naar boven afgerond)  ............................  I___I___I E16 

(Bijvoorbeeld : 2 jaar wil zeggen meer dan 1 jaar en niet meer 
dan 2 jaar.)  

E16 : Indien M_ 15 jaar of ouder was wanneer hij / zij zich hier 
de laatste keer is komen vestigen   ......................................  98 
Andere gevallen (M_ was jonger dan 15 jaar wanneer hij 
/ zij zich hier voor het laatst is komen vestigen)   ...............  E19 

98. Wat is de voornaamste reden voor de (laatste) m igratie ?   
- Werk, overplaatsing binnen de onderneming  ....................... 1 E17 
- Werk, baan gevonden in België vóór de migratie  ................. 2 E17 
- Werk, geen werk gevonden in België vóór de migratie  ........ 3 E17 
- Studie  .................................................................................. 4 E17 
- Internationale bescherming (bv. asielaanvraag)  ................... 5 E17 
- Vergezellend gezinslid / gezinshereniging  ........................... 6 E17 
- Gezinsvorming (huwelijk)  ..................................................... 7 E17 
- Andere (pensioen, medische zorgen,…)  .............................. 8 E17 

E17 : Indien M_ 10 jaar of minder in België woont ( sinds de 
laatste vestiging)   .................................................................  99 
Andere gevallen (M_ woont reeds meer dan 10 jaar in  
België)   ..................................................................................  E19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep / huishouden nr. : I___I___I___I___I___I / I___I___I 

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

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

Gsm  : nummer :  ........................  / dag :  ......  uur :  .......  

Tel. : nummer :  ........................  / dag :  ......  uur :  .......  
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Ga naar vraag :  � 

99. Heeft M_ in de twee jaar na de laatste vestigin g gebruik 
gemaakt van diensten voor arbeidsmarktintegratie ?  (Dit 
zijn diensten die personen helpen om gemakkelijker 
werk te vinden (bv. VDAB, uitzendbureau, enz.).) 
Indien ja, van welke diensten heeft M_ dan gebruik 
gemaakt ?  (Overloop alle mogelijkheden, meerdere 
antwoorden zijn mogelijk.)  

- Ja : - contact met een dienst die advies geeft en / of 
helpt bij het zoeken naar werk  .............................. 1 � 

- deelname aan een beroepsopleidings- of 
scholingsprogramma  ............................................ 2 � 

- deelname aan cursussen om één van de talen 
van het gastland te leren  ...................................... 3 � 

- één of meerdere van deze diensten (code 1,2 of 
3) werd(en) georganiseerd in het kader van een 
inburgeringstraject  ................................................ 4 E18 

- Neen : - M_ heeft er geen recht op  .................................... 5 100 
- omwille van een andere reden .............................. 6 100 

E18 : Indien M_ in de twee jaar na de laatste vesti ging via de 
diensten voor arbeidsmarktintegratie deelgenomen he eft 
aan cursussen om één van de talen van het gastland te 
leren (bij vraag 99 ook code 3 geantwoord)   .....................  E19 
Indien M_ niet heeft deelgenomen aan dergelijke 
cursussen (bij vraag 99 geen code 3 geantwoord)   ..........  100 

100. Heeft M_ in de twee jaar na de laatste vestigi ng 
deelgenomen aan cursussen om één van de talen van 
het gastland te leren zonder hiervoor een beroep te  doen 
op diensten voor arbeidsmarktintegratie (bijvoorbee ld op 
eigen initiatief, op aanraden van de werkgever of i emand 
anders, …) ?  

- Ja  ....................................................................................... 1 E19 
- Neen  ................................................................................... 2 E19 

E19 : Indien M_ een betrekking heeft (volledige 
loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor langer dan 3 
maanden uitgezonderd) (geantwoord op vraag 5) 
(V1 = 1 of V2 = 1 of V4 = 0, 2) 
of 
indien M_ al een baan gevonden heeft die al dan nie t 
binnen de 3 maanden begint (V45 = 0, 1, 2, 3, 4, 5)   
of 
indien M_ een baan zoekt (V44 = 1) 
of 
indien M_ geen baan zoekt maar wel een baan wenst 
(V44 = 2 en V46 = 1)  ............................................................  101 
Andere gevallen   ..................................................................  E20 

101. Heeft M_ gebruik gemaakt van systemen om te be palen 
welke kwalificatie (diploma) in België overeenkomt met 
het hoogste afgesloten onderwijsniveau ?  

- Ja : - en gelijkwaardigheid vastgesteld  .......................... 1 102 
- maar geen gelijkwaardigheid vastgesteld  ............. 2 102 
- maar de procedure is nog niet afgerond  ............... 3 102 

- Neen : - was niet nodig omdat het hoogst afgesloten 
onderwijsniveau in België werd behaald  ............... 4 102 

- was niet nodig om een andere reden dan bij 
code 4 (bv. niet nodig voor het werk dat hij / zij 
wil doen / doet, gelijkwaardigheid was al eerder 
vastgesteld)  .......................................................... 5 102 

- M_ heeft er geen gebruik van gemaakt omwille 
van een andere reden (bv. kende deze 
mogelijkheid niet, te ingewikkeld, te duur, neemt 
te veel tijd in beslag)  ............................................ 6 102 

102. Moe(s)t M_ zijn kennis van (één van) de talen van het 
gastland verbeteren om een geschikte baan te vinden  ?  

- Ja  ....................................................................................... 1 E20 
- Neen : - M_ kende (één van) de talen al  ............................ 2 E20 

- M_ denkt dat het niet nodig is voor het vinden 
van werk  ............................................................... 3 E20 

E20 : Indien M_'s nationaliteitsland België is   ............................  103 
Indien M_ een ander nationaliteitsland heeft dan Be lgië   .  104 

Ga naar vraag :  � 

103. In welk jaar kreeg M_ het Belgische staatsburg erschap 
(de Belgische nationaliteit) ?  

- Jaar  ............................................................  I___I___I___I___I X 

- Jaar onbekend, maar staatsburger door verwerving  ............ 1 X 
- Staatsburger door geboorte  ................................................. 2 X 

 
P. PERSONEN DIE NIET DE BELGISCHE NATIONALITEIT 

HEBBEN 

In te vullen voor alle personen van 15 tot en met 7 4 jaar die een 
ander nationaliteitsland hebben dan België. 

104. Is de geldigheidsduur van de / het huidige 
verblijfsvergunning / visum / woonplaatsverklaring 
beperkt ?  (Onder geldigheidsduur wordt de totale d uur 
en niet enkel de periode die nog rest verstaan.)  

- Ja : - minder dan 1 jaar  .................................................. 0 E21 

- 1 jaar of meer (preciseer het aantal jaar)  ...  I___I___I E21 

- maar de geldigheidsduur is onbekend  ...................98 E21 
- Neen, de geldigheidsduur is onbeperkt  ................................99 E21 

E21 : Indien M_ een betrekking heeft (volledige 
loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor langer dan 3 
maanden uitgezonderd) (geantwoord op vraag 5) 
(V1 = 1 of V2 = 1 of V4 = 0, 2) 
of 
indien M_ al een baan gevonden heeft die al dan nie t 
binnen de 3 maanden begint (V45 = 0, 1, 2, 3, 4, 5)   
of 
indien M_ een baan zoekt (V44 = 1) 
of 
indien M_ geen baan zoekt maar wel een baan wenst 
(V44 = 2 en V46 = 1)  .............................................................  105 
Andere gevallen  ...................................................................  X 

105. Is de legale toegang tot de arbeidsmarkt op di t moment 
aan beperkingen onderhevig ? (Naar de beperkingen o p 
een statutair ambt bij de overheid wordt niet gevra agd.)  

- Ja : - de toegang is beperkt tot specifieke werkgevers 
/ bedrijfstakken / beroepen  .................................... 1 X 

- de toegang is beperkt tot arbeid als zelfstandige  2 X 
- arbeid als zelfstandige is niet toegestaan  .............. 3 X 
- een combinatie van 1 en 2  .................................... 4 X 
- een combinatie van 1 en 3  .................................... 5 X 
- andere beperkingen op de legale toegang dan 

deze bij codes 1 tot en met 5 of helemaal geen 
toegang  ................................................................ 6 X 

- Neen  .................................................................................... 7 X 
- Weet niet  ............................................................................. 8 X 

 
 


