
 

           
Sociale Statistieken 

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

 

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 
Speciale module ‘combinatie van werk en gezin’ 

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

Tot slot vraagt het Bureau voor de Statistiek van de EU (Eurostat) nog 
wat bijkomende informatie over de combinatie van werk en gezin. 
In te vullen voor elk lid van het huishouden van minstens 15 jaar en 
jonger dan 65 jaar. 

 

M. ZORG VOOR KINDEREN EN ZORGBEHOEVENDE 
PERSONEN 

In te vullen voor alle personen van minstens 15 jaar en jonger dan 65 
jaar. 

Ga naar vraag :  

94. Heeft M_ (of zijn / haar partner) kinderen jonger dan 15 
jaar die bij M_ inwonen ?  

- Ja ..................................................................................... 1 95 
- Neen ................................................................................. 2 95 

95. Zorgt M_ regelmatig voor andere kinderen jonger dan 15 
jaar of voor zorgbehoevende (zieke, gehandicapte, 
oudere) familieleden / vrienden van 15 jaar of ouder ?  

- Ja : - voor andere kinderen jonger dan 15 jaar ................. 1 E11
- voor zorgbehoevende familieleden of vrienden van 

15 jaar of ouder ....................................................... 2 E11
- voor andere kinderen jonger dan 15 jaar en voor 

zorgbehoevende familieleden / vrienden van 15 
jaar of ouder ........................................................... 3 E11

- Neen ................................................................................. 4 E11
E11 : Indien M_ een betrekking heeft tijdens de referentieweek 

(volledige loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor 
langer dan 3 maanden uitgezonderd) (V1 = 1 of V2 = 1 of 
V4 = 0, 2) ................................................................................ 96 
Andere gevallen (V3 = 2 of V4 = 1) ....................................... E12

E12 : Indien M_ (of zijn / haar partner) bij M_ inwonende 
kinderen jonger dan 15 jaar heeft of zorgt voor andere 
zorgbehoevende personen (V94 = 1 of V95 = 1, 2, 3) .......... 101
Andere gevallen (V94 = 2 en V95 = 4) ................................... X 

 
 
 
 
 
 
 

N. COMBINATIE VAN WERK MET ZORGTAKEN 

N1. Personen met een betrekking (of die minstens één uur 
gewerkt hebben tijdens de referentieweek), personen in 
volledige loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor 
langer dan 3 maanden uitgezonderd 

Ga naar vraag :  

96. Heeft M_ de mogelijkheid om begintijden en / of 
eindtijden van de werkdag om gezinsredenen aan te 
passen (met ten minste één uur) ?  

- Dat is doorgaans mogelijk ................................................ 1 97 
- Dat is zelden mogelijk ....................................................... 2 97 
- Dat is niet mogelijk ........................................................... 3 97 

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) ?  

- Dat is doorgaans mogelijk ................................................ 1 98 
- Dat is zelden mogelijk ....................................................... 2 98 
- Dat is niet mogelijk ........................................................... 3 98 

98. Nam M_ gedurende de afgelopen 12 maanden vrij 
wegens ziekte van een gezinslid of wegens een 
noodgeval (zonder gebruik te maken van 
vakantiedagen) ?  

- Neen ................................................................................. 1 E13
- Ja : - betaald “buitengewoon” verlof ................................. 2 E13

- onbetaald “buitengewoon” verlof ............................. 3 E13
- altijd gebruik gemaakt van andere regelingen ......... 4 E13

E13 : Indien M_ (of zijn / haar partner) kinderen jonger dan 15 
jaar heeft die bij M_ inwonen (V94 = 1) ................................ 99 
Andere gevallen (V94 = 2) ..................................................... E14 

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 (normale 
werkweek) ?  

- Kind(eren) in de kleuterschool .......................................... 0 100 
- Betaalde kinderopvang (crèches, kinderdagverblijven, 

onthaalouders, opvang buiten de schooluren, …) ............. 1 100 
- Partner die in het huishouden woont ................................. 2 100 
- Familieleden, buren, vrienden (onbetaald) ........................ 3 100 
- Geen kinderopvang en geen kinderen in de 

kleuterschool .................................................................... 4 100 
- Specifieke situatie ............................................................ 5 100 

 

Groep / huishouden nr. : I___I___I___I___I___I / I___I___I 
Naam : ............................................................................... 
Voornaam : ............................................................................... 
Gsm : nummer : ........................  / dag : ...... uur : ...... 
Tel. : nummer : ........................  / dag : ...... uur : ...... 



 

 

Ga naar 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 ?  

- Neen ................................................................................. 1 101
- Ja : - wegens gebrek aan alternatieve kinderopvang 

overdag ................................................................... 2 101
- wegens gebrek aan alternatieve kinderopvang 

buiten de gewone uren ........................................... 3 101
- omdat alternatieve kinderopvang te duur is ............. 4 101
- omdat de alternatieve kinderopvang van 

onvoldoende kwaliteit is .......................................... 5 101
- altijd om andere redenen ........................................ 6 101

E14 : Indien M_ zorgt voor andere zorgbehoevende personen 
(V95 = 1, 2, 3) ......................................................................... 101 
Andere gevallen (V95 = 4) ..................................................... X 

N2. Personen die (of wiens partner) bij M_ inwonende 
kinderen jonger dan 15 jaar hebben (of heeft) of zorgen 
(of zorgt) voor andere zorgbehoevende personen 

101. Wenst M_ de combinatie van werk en zorgtaken anders te 
organiseren ?  

- Neen ................................................................................. 1 E17
- Ja : - M_ wil werken of meer uren werken (en minder tijd 

aan de zorgtaken besteden) ................................... 2 E15
- M_ wil minder werken om meer tijd voor zorgtaken 

te hebben ................................................................ 3 E17
E15 : Indien M_ voor kinderen jonger dan 15 jaar zorgt  

(V94 = 1 of V95 = 1, 3) ............................................................ 102
Andere gevallen ..................................................................... E16

102. Wat is de voornaamste reden die verband houdt met de 
kinderopvang om niet te werken of niet meer uren te 
werken ?  

- Gebrek aan kinderopvangmogelijkheden overdag ............ 1 E16
- Gebrek aan kinderopvangmogelijkheden buiten de 

gewone uren ..................................................................... 2 E16
- Gebrek aan kinderopvangmogelijkheden overdag of 

buiten de gewone uren ..................................................... 3 E16
- Kinderopvang is te duur .................................................... 4 E16
- De beschikbare kinderopvang is van onvoldoende 

kwaliteit ............................................................................. 5 E16
- Andere reden die geen verband houdt met het gebrek 

aan geschikte opvangmogelijkheden ................................ 6 E16
E16 : Indien M_ voor andere zorgbehoevende personen zorgt 

(V95 = 2, 3) ............................................................................. 103
Andere gevallen ..................................................................... E17

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 ?  

- Gebrek aan zorgopvang overdag ...................................... 1 E17
- Gebrek aan zorgopvang buiten de gewone uren ............... 2 E17
- Gebrek aan zorgopvang overdag of buiten de gewone 

uren .................................................................................. 3 E17
- Zorgopvang is te duur ....................................................... 4 E17
- De beschikbare zorgopvang is van onvoldoende kwaliteit . 5 E17
- Andere reden die geen verband houdt met het gebrek 

aan geschikte zorgopvang ................................................ 6 E17
 
 
 
 
 
 

Ga naar vraag :  

E17 : Indien M_ tijdens de referentieweek of tijdens de laatste 
12 maanden een betrekking heeft (gehad) als 
loontrekkende én eigen inwonende kinderen jonger dan 
11 jaar heeft die bij M_ inwonen............................................ 104
Andere gevallen ..................................................................... X 

N3. Ouderschapsverlof gedurende de afgelopen 12 maanden 
104. Heeft M_ gedurende de afgelopen 12 maanden 

ouderschapsverlof genomen voor eigen kinderen die bij 
M_ inwonen ?  

- Neen .................................................................................. 1 105
- Ja : - betaald voltijds in één aaneengesloten periode ....... 2 X 

- onbetaald voltijds in één aaneengesloten periode ... 3 X 
- betaald deeltijds ...................................................... 4 X 
- onbetaald deeltijds ................................................... 5 X 
- volgens een andere regeling of combinatie van 

regelingen en betaald .............................................. 6 X 
- volgens een andere regeling of combinatie van 

regelingen en onbetaald .......................................... 7 X 
105. Wat is de voornaamste reden waarom M_ gedurende de 

afgelopen 12 maanden geen ouderschapsverlof genomen 
heeft voor eigen kinderen die bij M_ inwonen ?  

- Had volgens de wet geen recht op ouderschapsverlof ....... 1 X 
- Niet of te weinig betaald .................................................... 2 X 
- Niet genoeg flexibiliteit bij de keuze van de periode voor 

ouderschapsverlof ............................................................. 3 X 
- Negatief effect op de sociale zekerheid ............................. 4 X 
- Negatief effect op loopbaan / negatieve houding van 

werkgever .......................................................................... 5 X 
- M_ verkoos te werken om andere redenen dan 

gespecificeerd in codes 2 tot en met 5 .............................. 6 X 
- M_ verkoos ouderschapsverlof te nemen, maar heeft 

ervan afgezien om andere redenen ................................... 7 X 

 


