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A.  ALGEMENE  INFORMATIE (HOOFDBETREKKING) 
Invullen voor elk lid van het huishouden dat een 
betrekking heeft (loontrekkende, werkgever, 
zelfstandige), familiehelpers uitgezonderd:  
V7 = 1,2,3,4,5,6,7,8 

85.  De werkmethodes en de tijdsbesteding van M_  …  
- worden door hemzelf/haarzelf bepaald ................................. 1 86 
- worden door een meerdere opgelegd................................... 2 86 

86. M_ werkt gewoonlijk …  
- voor één onderneming, één klant.......................................... 1 87 
- voor meerdere ondernemingen, meerdere klanten............... 2 87 

87. De betrekking van M_ …  
- zal ophouden te bestaan nadat het product/de dienst is 

geleverd ................................................................................
1 B 

- zal ophouden te bestaan op een bepaald tijdstip.................. 2 B 
- heeft een onbepaalde duur ................................................... 3 B 

 

B.  ARBEIDSTIJD EN OVERUREN 
Invullen voor elke loontrekkende: V7 = 1,2,3,4 

88. Gedurende de referentieweek heeft M_ …  
(a)  I___I___I  BETAALDE (niet gecompenseerde) overuren 

gepresteerd (00 invoeren als er geen betaalde overuren 
gepresteerd werden) 

 
88b

(b)  I___I___I  NIET BETAALDE (niet gecompenseerde) overuren 
gepresteerd (00 invoeren als er geen niet betaalde overuren 
gepresteerd werden) 

 
89 

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

 

- Vaste arbeidstijden................................................................ 01 92 
- Arbeidstijd op jaarbasis (de werkgever beslist)..................... 02 91 
- Glijdende arbeidstijd (de werknemer beslist) ........................ 03 90 
- Arbeidstijd na overleg vastgelegd ......................................... 04 92 
- Arbeidstijd door de werknemer gekozen............................... 05 92 

 
 
 

90.  M_ werkt met een systeem van glijdend uurrooster, …  

   - hij/zij kan dagen opnemen als compensatieverlof ................ 1 91 
   - hij/zij kan geen dagen opnemen als compensatieverlof ....... 2 91 
91.  Deze arbeidsregeling (arbeidstijd op jaarbasis of glijdende 

arbeidstijd) … 
 

   - kwam overeen met de wensen van M_................................. 1 92 
   - kwam niet overeen met de wensen van M_, maar hij/zij 
kon geen equivalente betrekking vinden met een vast 
uurrooster ...................................................................................

2 92 

92.  Het contract van M_ voorziet …  
   - een minimaal aantal uren, dat kan worden overschreden .... 1 93 
   - geen minimum (werk op afroep) ........................................... 2 93 
   - andere situatie....................................................................... 3 C 
93.  Deze arbeidsregeling  
   - kwam overeen met de wensen van M_ ................................ 1 C 
- kwam niet overeen met de wensen van M_, maar hij/zij kon 
geen equivalente betrekking vinden met een vast aantal uren . 2 C 

 

C. PLOEGENDIENST 
Invullen voor elke loontrekkende: V7 = 1,2,3,4 

94.  Het bedrijf/de productie-eenheid  …  
   - werkt met een ploegenstelsel, en M_ verandert van ploeg ... 1 95 
   - werkt met een ploegenstelsel, maar M_ werkt steeds met 
dezelfde ploeg 2 95 

   - werkt niet met een ploegenstelsel ......................................... 3 X 
95.  Ploegendienst …  
   - kwam overeen met de wensen van M_................................. 1 X 
   - kwam niet overeen met de wensen van M_, maar hij/zij 
kon geen equivalente betrekking vinden zonder ploegendienst. 2 X 

 
 
 
 

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

 
 


