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DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 

Speciale module “Combinatie werk en gezin” 

Tweede kwartaal 2010 (Referentieweken 14 tot en met 26) 
 

INSTRUCTIES VOOR DE ENQUETEURS 
 

 

Gedurende het tweede kwartaal  (weken 14-26) wordt de individuele vragenlijst aangevuld met een 
“speciale module”. Het betreft een extra vragenblok voor alle respondenten die op het einde van de 
referentieweek, d.w.z. de zondag voor de startdatum (zie huishoudformulier), 15 tot en met 64 jaar oud  zijn. 

Het doel van de module in 2010 is informatie te verzamelen over de combinatie van werk en gezin . Aan de 
respondenten zal gevraagd worden of zij instaan voor de opvang van kinderen of zorgbehoevende 
volwassenen en de gevolgen hiervan voor de participatie op de arbeidsmarkt. Ook de flexibiliteit van de 
werkorganisatie (vrije dagen om gezinsredenen, afwezigheid,…) en bepaalde verlofregelingen zullen ter 
sprake komen. Opgelet! Ook personen die geen zorg voor kinderen of andere zorgbehoevenden hebben 
moeten de vragenlijst beantwoorden.  

De vragen dienen door de respondent zelf beantwoord te worden en nie t door een proxy . Bij 
afwezigheid van de respondent dient u op een later tijdstip opnieuw contact op te nemen om hem/haar 
persoonlijk te bevragen. Bij wijze van uitzondering is het toegelaten om dit  deel van de vragenlijst 
telefonisch af te nemen.  Bovenaan de vragenlijst is plaats voorzien om het telefoonnummer te noteren 
waarop de respondent gecontacteerd kan worden, alsook het meest geschikte moment (dag, uur). 

 

 

DEFINITIES 
 

De meeste vragen (vragen 97, 98, 107, 108, 109, 110, 111 en 112) hebben enkel betrekking op het jongste 
inwonende kind. Vragen 103 en 104 hebben betrekking op de kinderopvang van alle kinderen, zowel eigen 
kinderen als alle andere kinderen waarvoor er gezorgd wordt. 

 

De vragen over flexibele werktijden staan los van het feit of men zorgt voor kinderen of andere 
zorgbehoevenden of niet. 

 

Vóór het begin van het interview dienen de antwoord en op vraag 5 (beroepsstatuut), vraag 17 
(voltijds of deeltijds werken) uit de individuele v ragenlijst en vraag 61 (datum van het einde van de 
vorige betrekking) hernomen te worden. Dit zal het verloop van het interview vergemakkelijken.  
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N. ZORG VOOR KINDEREN EN ZORGBEHOEVENDE PERSONEN 
 

Vraag A0: Start interview 

Om de exacte gemiddelde duurtijd van de interviews te kunnen berekenen en rapporteren aan Eurostat, 
dient de exacte begin- en eindtijd van elk mondeling interview genoteerd te worden. Bij vraag A0 wordt het 
exacte beginuur van de speciale module genoteerd via het systeem van een 24 uur klok. Dus 6 uur 30 in de 
namiddag is 18 u. 30 min. Ook de datum van het interview dient bij vraag A0 genoteerd te worden. 7 
november wordt dus Dag: 07 Maand: 11. Vergeet via het zelfde principe ook de eindtijd nie t te noteren 
bij vraag AT die na vraag 112 komt.  

 

Vraag 96: Heeft u of uw partner kinderen jonger dan  15 jaar die bij u inwonen? 

Partner 

- Met partner wordt bedoeld echtgenoot/echtgenote of samenwonende  partner: het gaat over de 
feitelijke  en niet de wettelijke situatie. 

 

Kinderen jonger dan 15 jaar die bij u inwonen 

- Het gaat hier om de eigen  kinderen of  de kinderen van de partner die bij de respondent inwonen . De 
regelmatige zorg voor andere kinderen (waaronder de eigen kinderen of deze van de partner die niet in 
het huishouden wonen) komt aan bod vanaf vraag 99.  

- Adoptiekinderen  die bij de respondent inwonen moeten gezien worden als eigen kinderen. 

- Pleegkinderen  worden in deze vragenlijst niet  beschouwd als eigen kinderen. 

- Bij twijfel (bijvoorbeeld bij co-ouderschap) over het al dan niet inwonen, baseert men zich op het 
huishoudformulier . 

- Het gaat om de leeftijd  op het einde van de referentieweek, d.w.z. op de zondag, daags voor de “start”-
datum. Kinderen van 14 jaar tellen mee, van 15 jaar niet. 

 

Vraag 97: Maakt u tijdens een normale week gebruik van kinderopvang voor het jongste inwonende 
kind. 

Tijdens een normale week:  

- het gaat over een gewone week zonder vakanties (van de ouders, kinderen of kinderopvang) of zonder 
noodregelingen (bv. bij ziekte).  

 

Kinderopvang:  

- Telt wel mee : kleuteronderwijs (omdat dit geen verplicht onderwijs is), crèches, kinderdagverblijven, 
onthaalouders, kinderoppas en opvang buiten de schooluren (ook voor- en naschoolse opvang). 

- Telt niet mee : onderwijs vanaf de lagere school, sport of taalkampen, andere sport- of 
vrijetijdsactiviteiten en onbetaalde opvang van familie (bijvoorbeeld opvang door één van de ouders, 
grootouders, oudere broers/zussen,…) of vrienden. 
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Vraag 98: Hoeveel uren kinderopvang gebruikt u voor  het jongste inwonende kind tijdens een 
normale werkweek? 

- De respondent en zijn/haar partner moeten hier hetz elfde antwoorden . Men kan het antwoord van 
diegene die het best op de hoogte is van het aantal uren betaalde opvang voor het jongste kind 
overnemen voor de andere. 

- Het gaat over het aantal uren per week van alle soorten betaalde kinderopvang voor het jongste  
kind , gebruikt tijdens een normale week zonder vakantie of noodregelingen. 

- Wanneer er verschillen zijn van week tot week, berekent men het gemiddelde aantal uren voor een 
week.  

Vraag 99: Zorgt u regelmatig voor ….. (andere kinde ren of hulpbehoevende familieleden of 
vrienden)? 

Zorgt u:  

- aangezien “u” op alle te bevragen personen slaat kan het gaan over een vader of moeder die voor 
kinderen zorgt maar een 20 jarige respondent kan ook regelmatig voor zijn/haar jongere broer zorgen. 

 

Regelmatig:  

- met vaste tussenpozen (dagelijks, wekelijks,…) 

- De referentieperiode is de huidige situatie. 

 

 

Code 1: ja, voor andere kinderen jonger dan 15 jaar 

Het gaat om:  

- kinderen van de respondent of van de partner die buiten het huishouden leven; 

- andere kinderen (niet van de respondent en niet van de partner) die binnen of buiten het huishouden 
leven. 

- Kinderen van 14 jaar worden meegeteld. 

 

- Voorbeelden van zorgen : lichaamsverzorging, huistaken, spel, lezen, uitstap, oppas 

 

Code 2: ja, voor familieleden of vrienden van 15 jaar of ouder die door ouderdom, ziekte of een handicap 
zorgbehoevend zijn : 

- Enkel diegenen die zorg nodig hebben worden bedoeld. Ze wonen in of buiten het huishouden van de 
respondent. 

- Kinderen van 15 jaar of ouder die niet ziek zijn of geen handicap hebben worden bij deze vraag niet 
bedoeld. 

- Kinderen tot 14 jaar die ziek of gehandicapt zijn worden opgenomen bij “kinderen”. 

 

- Voorbeelden van zorgen : lichaamsverzorging (bv. aankleden, wassen); fysieke bijstand (bv. lopen); 
helpen bij administratieve of financiële paperassen; huishoudelijke hulp (bv. schoonmaken, was); 
gezelschap houden. 

- Met zorg bedoelen we niet : professionele zorgverstrekking of vrijwilligerswerk of louter financiële 
ondersteuning door de respondent  

 

 

Code 1 en 2 kunnen samen voorkomen. 

 

Code 3: geen van deze 

- wanneer zowel code 1 als 2 niet van toepassing zijn dus wanneer er niet regelmatig gezorgd wordt voor 
andere kinderen of zorgbehoevende familieleden of vrienden die 15 jaar of ouder zijn. 
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O. FLEXIBELE WERKTIJDEN VAN LOONTREKKENDEN 

 

Vraag 100 : Welke van de onderstaande  situatie omschrijft het best hoe de arbeidstijd op uw werk is 
geregeld? 

- Men wenst de mate van flexibiliteit  van de arbeidstijd te meten vanuit het standpunt van de 
respondent  zelf en niet de werkgever. 

 

- Het gaat over het arbeidsregime in het algemeen . Zo zal een werknemer die altijd 38 uren per week 
werkt, maar die meer uren zou kunnen presteren (en recupereren onder de vorm van uren of dagen) op 
vraag 21 code 1 “hetzelfde aantal als gewoonlijk” geantwoord hebben maar hier code 3 aanduiden. 
(variabel uurrooster met mogelijkheid van opsparen van uren). 

 

- Men beschouwt de feitelijke  situatie en niet de contractuele. 

 

Van code 1 naar code 4 gaat men van de minst flexib ele naar de meest flexibele arbeidstijd. In geval 
er twijfel is over twee systemen moet het meest fle xibele gekozen worden.  

 

Bij code 1 en 2 beslist de werkgever over begin- en eindtijd 

Code 1: Werkdagen met een vast uurrooster  dat door de werkgever wordt opgelegd 

- Vaste begin- en eindtijd voor de arbeidsdag 

 

Code 2: werkdagen met flexibel uurrooster  dat door de werkgever wordt opgelegd 

- De begin- en eindtijd kan variëren en het is de werkgever die dit bepaalt.   

- Het systeem van ploegenarbeid  valt hier eveneens onder, zelfs als de werknemer de mogelijkheid heeft 
om eens van shift te veranderen. 

- Contracten met arbeidstijd op jaarbasis  horen eveneens bij code 2. Bij dit systeem ligt alleen het 
jaarlijks aantal (of weekgemiddelde) arbeidsuren 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. Het jaar 
bevat drukke en rustige periodes die zich compenseren op het vlak van volume uren.  

 
 
Bij code 3 en 4 beslist de werknemer - binnen bepaalde grenzen - begin- en eindtijd. 

Code 3: variabele arbeidsduur  met de mogelijkheid van het opsparen van uren  

- Betekent in het algemeen een “stamtijd ” (vereiste aanwezigheid) en een “glijtijd ” (binnen dewelke de 
werknemer/werkneemster zijn/haar aankomst- en vertrekuur kiest) met de mogelijkheid om uren te 
recupereren door minder te werken (kortere werkdagen) op andere momenten of de mogelijkheid om 
dagen te recupereren . 

 

Code 4: variabel uurrooster  waarbij de werknemer de begin- en eindtijd mag kiezen binnen bepaalde 
grenzen maar zonder de mogelijkheid om uren op te sparen  

- Het kan gaan over systemen waarbij de werknemer buiten de stamtijd (vereiste aanwezigheid) omwille 
van persoonlijke wensen kan kiezen voor een werkdag van 10u tot 18 u in plaats van een werkdag van 
9u tot 17 u. In tegenstelling tot het systeem bij code 3 kan men geen uren opsparen. Het aantal 
dagelijks te presteren uren ligt contractueel vast.  

- Systemen waarbij de dagelijks te presteren uren vast liggen maar waarbij in de praktijk enige flexibiliteit 
wordt toegestaan of waar niet gecontroleerd wordt of de respondent exact het bepaalde aantal uren 
presteert vallen eveneens onder code 4. Een voorbeeld hiervan: de werknemer moet aanwezig zijn 
tijdens de kantooruren voor dienstverlening maar buiten deze uren is enige flexibiliteit toegestaan. 
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Code 5: U bepaalt zelf de arbeidstijden zonder formele regeling  

- Het uurrooster wordt uitsluitend door de loontrekkende bepaald zonder formele regeling 

 

Code 6: andere situaties 

- Deze code wordt enkel gebruikt wanneer de arbeidstijd niet past onder één van de vorige codes.  

- Een voorbeeld: de werkdag begint op een vast uur maar de eindtijd is variabel, de werknemer moet dus 
op het einde van de dag verder werken tot het werk af is. 

- Een ander voorbeeld: leerkrachten  die vastgelegde lesuren hebben maar wiens overige werk 
(voorbereidingswerk of ander werk in verband met het lesgeven) door hen zelf wordt georganiseerd. 

 

Vraag 101: Heeft u de mogelijkheid om de begin- en / of eindtijd van een 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. 
 
Zowel formele als informele regelingen komen in aanmerking.  

 
Gezinsredenen 

- houdt ook zorg voor kinderen en hulp aan zorgbehoevende personen in alsook noodgevallen, medische 
raadpleging, enz.  

 
 
Code 1: Dat is doorgaans mogelijk 

- De respondent 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 respondent 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 102: Heeft u de mogelijkheid om de werktijd z o te organiseren dat men om gezinsredenen hele 
dagen vrij kan nemen zonder gebruik te maken van va kantiedagen 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 zonder bijzondere voorbereidingen te moeten 
treffen,…  

- De respondent 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,…).  

 
Gezinsredenen 

- houdt ook zorg voor kinderen en hulp aan zorgbehoevende personen in alsook noodgevallen, medische 
raadpleging, enz.  

 
Hele dagen vrij nemen  

- zonder gebruik te maken van vakantie of buitengewoon verlof. 
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Code 1: Dat is doorgaans mogelijk 

- De respondent 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 respondent kan uitzonderlijk zijn / haar werktijd zo organiseren dat hij / zij om gezinsredenen hele 
dagen vrij kan nemen. 

 
Code 3: Dat is niet mogelijk 
 

Precisering bij E16: 

 
E16: Indien M_  of zijn/haar partner kinderen jonge r dan 15 jaar 

heeft die bij M_ inwonen OF zorgt voor andere kinde ren 
jonger dan 15 jaar OF zorgt voor zorgbehoevende 
familieleden of vrienden van 15 jaar of ouder (V96= 1) OF 
(V99= 1 of 2)  ........................................................................... E17 
Andere gevallen   ..................................................................... AT 

 
Indien minstens één  van de situaties (V96=1) OF (V99= 1 of 2) zich voordoet gaat men naar E17, in het 
andere geval gaat men naar AT. 
 

P. OPVANGFACILITEITEN 
 

Vraag 103: Wat is de reden die verband houdt met op vangfaciliteiten voor kinderen of 
zorgbehoevenden om niet of deeltijds te werken? 

 

- Vraag 103 lijkt zeer sterk op de vragen 19b en 47b uit de individuele vragenlijst. Het verschil met de 
basisvragenlijst is dat hier antwoordmodaliteit 4 werd toegevoegd en er meer respondenten de vraag 
dienen te beantwoorden. Vraag 103 moet hier gezien worden als een screeningsvraag die er voor moet 
zorgen dat de juiste respondenten terecht komen bij vragen 104 en 105, waar verder ingegaan wordt op 
het niet of deeltijds werken. 

 

- Het is de bedoeling na te gaan in welke mate het niet beschikbaar zijn van gepaste en betaalbare  
opvang een belemmering vormt voor arbeidsmarktparti cipatie. 

 

- Het gaat om de afwezigheid van gepaste en betaalbare opvang voor:  

• de kinderen van de respondent of zijn/haar partner die in het huishouden inwonen 

• andere kinderen zoals de kinderen van de respondent of zijn/haar partner die niet in het huishouden 
inwonen of andere kinderen die niet van de respondent of zijn/haar partner zijn en die binnen of 
buiten het huishouden leven 

• oudere of zieke of gehandicapte familieleden (15 jaar of ouder). 
 

- De nood aan opvangdiensten kan een behoefte zijn tijdens de normale werkuren of voor specifieke 
periodes van de dag (vb. vroeg in de morgen of ‘s avonds laat) of gedurende bepaalde periodes in het 
jaar (vb. schoolvakanties). 

 
Opvangfaciliteiten  

- Voorbeelden van opvangfaciliteiten zijn: crèches, dagopvangcentra, georganiseerde familiehulp, 
naschoolse kinderopvang, betaalde zorgverleners, gespecialiseerde centra voor gehandicapten, 
thuishulp,…  

- Het kan gaan om private of door de overheid of de werkgever gesubsidieerde opvangdiensten en is 
bijgevolg al dan niet betaald.  

- De onbetaalde hulp van familieleden, vrienden of buren wordt hier niet gezien als opvangdienst. 
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Code 1: gepaste kinderopvang voor kinderen jonger dan 15 jaar ontbreekt of is te duur 

Code 2: gepaste zorg voor zieken, gehandicapten of ouderen van 15 jaar of meer ontbreekt of is te duur 
Code 3: gepaste kinderopvang EN gepaste zorg voor zieken, gehandicapten of ouderen ontbreekt of is te 
duur 

- Gepast 

• wil zeggen dat de opvangdienst voldoet aan een aantal minimale kwaliteitsvereisten . 

• Bovendien moet het om opvang gaan die binnen een redelijke afstand  beschikbaar is. 
 

- Te duur 

• Om te beoordelen of een bepaalde opvang al dan niet betaalbaar is, moet rekening gehouden 
worden met  

o enerzijds een eventueel toekomstig loon  voor de respondent die (meer) zou werken indien 
opvangdiensten beschikbaar waren en  

o de kost van de opvang  anderzijds. 

 

Code 4: opvangfaciliteiten zijn niet van invloed op het feit dat men niet werkt of deeltijds werkt 

- Het kan gaan om redenen opgesomd bij vraag 19a en 47a zoals “werkt deeltijds omdat hij/zij geen 
voltijdse job vindt” of  “werkt deeltijds omwille van gezondheidsredenen”, of “wenst geen voltijdse job”, 
enz. 

- Andere situaties: 

• personen in zwangerschapsverlof  

• ouders die opvangfaciliteiten hebben maar zelf hun kinderen wensen op te voeden 

• wanneer de respondent voor wie moet gezorgd worden niet door iemand anders opgevangen wil 
worden  

• personen die dankzij de beschikbaarheid van opvangfaciliteiten deeltijds kunnen gaan werken. 

 

Vraag 104: Welk van de volgende redenen die verband  houden met kinderopvang is voor u de 
belangrijkste reden om niet te werken of deeltijds te werken? 

Belangrijkste reden 

- Hier vraagt men naar de belangrijkste reden in verband met het gebrek aan geschikte kinderopvan g. 

- Die informatie betreft het standpunt van de respondent  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. 

- Wanneer er meerdere redenen zijn (bv. onvoldoende kwaliteit en te hoge kosten) moet de respondent 
de reden kiezen die hij/zij het belangrijkst  vindt. Wanneer de respondent 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: geen gepaste kinderopvang 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).  
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Code 2: geen gepaste kinderopvang buiten de gewone uren 

- “Buiten de gewone uren” betekent vóór 7 uur ‘s ochtends of na 19 uur ‘s avonds, tijdens het weekend of 
tijdens de schoolvakantie. 

 
Code 3: geen gepaste kinderopvang overdag en buiten de gewone uren 
 
Code 4: de gepaste 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 respondent ertoe aan te zetten te gaan werken). 

 
Code 5: De beschikbare kinderopvang is van onvoldoende kwaliteit:  

- “Onvoldoende kwaliteit” vanuit het standpunt van de betrokken respondent kan allerlei inhouden: te 
weinig educatieve inhoud, te veel kinderen en te weinig begeleiders, onbetrouwbaarheid van de 
begeleiders (de respondent 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 redenen die verband houden met het gebrek aan geschikte opvangmogelijkheden 

- Deze code wordt enkel toegepast wanneer de vorige 5 niet passend zijn. Er dient een omschrijving te 
worden gegeven. 

 

 

Vraag 105: Welk van de volgende redenen die verband  houden met de zorgopvang van zieken, 
gehandicapten of ouderen van 15 jaar of meer, is vo or u de belangrijkste reden om niet te werken of 
deeltijds te werken? 

Belangrijkste reden 

- Hier vraagt men naar de belangrijkste reden in verband met het gebrek aan geschikte zorgopvang . 

- Die informatie betreft het standpunt van de respondent  in kwestie. 

- 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 respondent OF voor hemzelf, krijgt code 4. 

- Wanneer er meerdere redenen zijn (bv. onvoldoende kwaliteit en te hoge kosten) moet de respondent 
de reden kiezen die zij het belangrijkst vindt. Wanneer hij/zij niet kan kiezen, moet de eerste passende 
code in de volgorde van de lijst genomen worden. 

 
 
Zorgopvang 

- het gaat zowel over betaalde zorgopvang thuis als in instellingen, inclusief instellingen voor dagopvang.  
 
 
Code 1: geen gepaste zorgopvang overdag 

- 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: geen gepaste 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: geen gepaste zorgopvang overdag en buiten de gewone uren 
 
Code 4: de gepaste zorgopvang is te duur 

- Te duur voor de respondent OF voor de zorgbehoevende. 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 
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zijn dan de kost van de opvang maar onvoldoende om de respondent ertoe aan te zetten te gaan 
werken). 

 
Code 5: De beschikbare zorgopvang is van onvoldoende kwaliteit 

- “Onvoldoende kwaliteit vanuit het standpunt van de respondent OF van de op te vangen persoon. Dit 
houdt ook de onbetrouwbaarheid van de dienst in (gebrek aan vertrouwen). 

 
Code 6: Andere redenen die verband houden met het gebrek aan geschikte zorgopvang 

- Deze code wordt enkel toegepast wanneer de vorige 5 niet passend zijn. Er dient een omschrijving te 
worden gegeven. 

 

 

Q. LOOPBAANONDERBREKING EN OUDERSCHAPSVERLOF 

 

Vraag 106: Heeft u of uw partner kinderen jonger da n 8 jaar die bij u inwonen? 

Zie ook vraag 96. 

 

Kinderen jonger dan 8 jaar 

- Wanneer het kind 8 jaar is, is het antwoord: neen 

- Het gaat om de leeftijd op het einde van de referentieweek, d.w.z. op de zondag, daags voor de “start”-
datum. 

 

Precisering bij E20: 

 
E20: Indien M_ een betrekking heeft (geantwoord op V5) OF 

indien de laatste betrekking van  M_  na 2001 werd 
beëindigd (V61 > 2001)   .......................................................... 107 
Andere gevallen  ..................................................................... AT 

Men gaat naar 107 indien M_ momenteel (tijdens de referentieweek) nog een betrekking heeft OF wanneer 
M_ momenteel geen betrekking heeft maar zijn/haar betrekking na 2001 werd beëindigd. 

In de andere gevallen gaat men naar AT 

 

Vraag 107: Hebt u minder uren gewerkt om minstens 1  maand voor het jongste inwonende kind te 
zorgen? Opgelet: moeder- of vaderschapsverlof wordt  niet meegerekend en stoppen met werken 
wordt hier niet bedoeld. 

- Het moet om een relatief significante  vermindering gaan, op regelmatige  basis. Regelingen die minder 
dan 1 maand geduurd hebben worden niet in aanmerking genomen. 

- De “referentieperiode” is om het even welke periode van ten minste één maand  na het moeder- of 
vaderschapsverlof. Eén maand kan ook gedefinieerd worden als 4 opeenvolgende weken. 

- Men wenst te weten of de respondent gedurende een periode na de geboorte van het jongste kind 
minder uren  gewerkt heeft. Het kan gaan om minder uren per dag of minder dagen per week of maand. 

- Moeder- of vaderschapsverlof wordt niet  meegerekend. Stoppen met werken wordt bij deze vraag niet 
bedoeld, wel bij vraag 108. 

- Vakantiedagen of het opnemen van opgespaarde uren of overuren vallen hier niet onder. 

- Zowel betaalde  als niet-betaalde  regelingen komen in aanmerking.  

 

- Deze vraag wordt beantwoord door personen die momenteel aan het werk zijn of personen die in het 
verleden gewerkt hebben en de laatste betrekking in 2002 of later beëindigd hebben. 
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Code 1: ja 

- Komen in aanmerking:  

• één of meerdere dagen per week of een aantal uren per dag/week gedurende een periode van ten 
minste 1 maand om voor het jongste kind te zorgen. 

• Personen die voordien al deeltijds werkten om voor hun toenmalig jongste kind te zorgen en dit zijn 
blijven doen horen eveneens bij code 1. 

• Alle soorten vermindering van uren per dag of per w eek gedurende een periode van ten 
minste 1 maand komen in aanmerking.  Bijvoorbeeld personen die elke maandag - en dit 
gedurende ten minste 1 maand- niet werken om voor het jongste kind te zorgen via het systeem van 
ouderschapsverlof, via onbezoldigd verlof, enz. 

• Specifiek gevallen : gescheiden ouders die afwisselend één week minder uren of niet werken om 
voor hun jongste kind te zorgen en de andere week (wanneer het kind bij de andere ouder is) weer 
voltijds werken behoren eveneens bij code 1. 

• Personen die voltijdse loopbaanonderbreking nemen in de hoofdbetrekking maar nog een aantal 
uren werken in de tweede betrekking, werken minder maar zijn niet volledig gestopt. Daarom geldt 
code 1. 

 

Code 2: neen 

- Het kan gaan om:  

• personen in moeder -of vaderschapsverlof 

• personen die enkel vakantiedagen, overuren, opgespaarde uren of - dagen genomen hebben 

• personen die minder dan 1 maand minder gewerkt hebben 

• personen die minder gewerkt hebben omwille van andere redenen dan het zorgen voor het jongste 
kind  

 

Vraag 108: Bent u gedurende een bepaalde periode ge stopt met werken om minstens 1 maand voor 
het jongste inwonende kind te zorgen?  

- Men wenst te weten of de respondent gedurende een periode na de geboorte van het jongste kind 
gestopt is met werken om te zorgen voor het jongste  kind.  

 

- Ouderschapsverlof wordt meegerekend, moeder- of vad erschapsverlof niet. 

- Om het even welke periode na het moeder- of vaderschapsverlof van ten minste één maand komt in 
aanmerking. Eén maand kan ook gedefinieerd worden als 4 opeenvolgende weken. 

- Stoppen met werken beperkt zich niet enkel tot ouderschapsverlof. Alle soorten betaalde of niet-
betaalde regelingen , gekozen door de betrokkene, komen in aanmerking.  

- Vakantiedagen of het opnemen van opgespaarde uren of overuren in volledige dagen vallen hier niet  
onder. 

- De beëindiging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever telt ook niet mee. 

 

- Deze vraag wordt beantwoord door personen die momenteel aan het werk zijn of personen die in het 
verleden gewerkt hebben en de laatste betrekking in 2002 of later beëindigd hebben. 

 

Code 1: ja 

- Komen in aanmerking: 

• personen die gedurende ten minste 1 maand binnen hun betrekking gestopt zijn met werken om voor 
het jongste kind te zorgen en terug werken of van plan zijn om terug te werken of nog niet terug 
werken of niet van plan zijn om terug te gaan werken  

• personen die hun betrekking verlaten hebben en die gestopt zijn met werken of nog niet terug naar 
een betrekking zoeken om voor het jongste kind te kunnen zorgen. 
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• Wanneer stoppen met werken gedurende ten minste 1 maand een combinatie inhoudt van allerlei 
systemen zoals ouderschapsverlof en vakantiedagen of het nemen van opgespaarde uren in dagen 
is dit toegelaten  

• Het afwijzen of weigeren door de betrokkene (en niet door de werkgever) van de hernieuwing van 
een tijdelijk arbeidscontract om voor het jongste kind te zorgen 

• Personen die stopten/stoppen wegens gebrek aan gepaste kinderopvang. 

 

Code 2: neen 

- Het kan gaan om:  

• personen in moeder -of vaderschapsverlof of die enkel dit genomen hebben in het verleden 

• personen die enkel vakantiedagen, overuren of opgespaarde uren genomen hebben 

• personen die gedurende een periode van minder dan 1 maand stopten met werken 

• personen die stoppen/stopten met werken omwille van andere redenen dan het zorgen voor het 
jongste kind. 

 

Vraag 109: Hoe lang bent u in totaal voor het jongs te inwonende kind gestopt met werken?  

- Ouderschapsverlof wordt meegerekend, moeder- of vad erschapsverlof niet. 

- Wanneer men enkel  vakantiedagen of opgespaarde uren in dagen genomen heeft wordt dit ook niet  
geteld. 

 

- Indien er verschillende niet aaneensluitende  perioden waren wordt de langste periode  van stoppen 
met werken beschouwd. 

 

- Opgelet: wanneer men gestopt is met werken voor een bepaalde periode om voor het jongste kind te 
zorgen maar daarna geen ander werk teruggevonden heeft, telt men vanaf het moment dat men beslist 
heeft om te stoppen met werken . 

 

- In geval de respondent gelijktijdig  meerdere betrekkingen heeft, dienen de onderbrekingen in de 
verschillende betrekkingen beschouwd te worden. Bijvoorbeeld een respondent die de ene helft van de 
week in bedrijf A werkt en de andere helft van de week in bedrijf B  werkt en 4 weken volledig gestopt is 
met werken telt: 14 dagen (bij bedrijf A)  +  14 dagen (bij  bedrijf B) 

 

- Bij het bepalen van de periode komen alle combinaties van systemen  in aanmerking.  Bijvoorbeeld 
wanneer men gedurende 6 maanden ouderschapsverlof, vakantiedagen en opgespaarde uren in dagen 
gecombineerd heeft, duidt men code 2 aan. Moeder- of vaderschapsverlof worden er niet bij opgeteld. 

 

 

Code 5: het werk werd nog niet hervat  

Wanneer de respondent nog niet (terug) aan het werk is. 

 

Vraag 110: Hebt u gedurende een bepaalde periode te n minste 1 maand voltijds ouderschapsverlof 
genomen om voor het jongste kind dat bij u inwoont te zorgen?  

- Via deze vraag en de volgende wenst men te weten te komen hoeveel ouderschapsverlof mannen en 
vrouwen nemen om voor het jongste kind te zorgen. Het gaat enkel over voltijds ouderschapsverlof 
met een periode van minstens één maand.  

- Moeder- of vaderschapsverlof wordt niet meegerekend . 

 

- De vraag wordt gesteld voor situaties vanaf 2002. 
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- Belangrijke opmerking: 

Hoewel het recht op ouderschapsverlof in de privé-sector geldt voor kinderen tot en met 11 jaar, gaat het 
in deze module enkel over ouderschapsverlof voor he t jongste kind in het huishouden dat jonger 
dan 8 jaar is  op het einde van de referentieweek. (8 jaar telt niet meer mee) 

 

- Het is mogelijk dat men voltijds ouderschapsverlof neemt in de hoofdbetrekking maar nog een aantal 
uren per week werkt in de tweede betrekking. 

 

- Ook deeltijdse werknemers kunnen volledige loopbaanonderbreking nemen gedurende 3 maanden. 

 

- In bijlage I  wordt de recentste reglementering  hierover weergegeven. 

 

Code 1: ja 

- Het is mogelijk dat men voltijds ouderschapsverlof neemt in de hoofdbetrekking maar nog een aantal 
uren per week werkt in de tweede betrekking. 

- Ook deeltijdse werknemers kunnen volledige loopbaanonderbreking nemen gedurende 3 maanden. 

 

Code 2: neen 

- Het kan gaan om: 

• personen die sinds 2002 geen voltijds ouderschapsverlof namen of enkel deeltijds ouderschapsverlof 
of alleen maar (of gecombineerd met) ouderschapsverlof met een vermindering van 
arbeidsprestaties met 1/5. 

• Personen die niet gewerkt hebben sinds 2002 

• Personen in moeder- of vaderschapsverlof 

• Personen die hun loopbaan enkel onderbroken hebben door vakantiedagen of opgespaarde uren in 
dagen te nemen. 

 

Vraag 111: Hoe lang hebt u voltijds ouderschapsverl of van minstens 1 maand genomen voor het 
jongste inwonende kind? 

- Moeder- of vaderschapsverlof wordt niet meegerekend . 

- Het moet gaan om een periode van minstens 1 maand . 

- Tussen 3 en 6 maanden is enkel in de openbare sector mogelijk. Men kan voor eenzelfde kind zowel 3 
maanden ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking nemen en daarna nog 3 maanden  

- Wanneer het precieze aantal dagen voltijds ouderschapsverlof niet meer kan gegeven worden omdat de 
periode werd aangevuld met bijvoorbeeld vakantiedagen is het uitzonderlijk toegelaten om het totaal 
aantal dagen van dit alles te geven. 

- Wanneer het voltijds ouderschapsverlof niet in één blok maar in verschillende maanden werd opgesplitst 
dient de langste periode gegeven te worden.  

 

Vraag 112: Hebt u gedurende een bepaalde periode va n ten minste één maand voor het jongste kind 
dat bij u inwoont een of meerdere van de volgende v erloven genomen.  

- Moeder- of vaderschapsverlof wordt niet meegerekend . 

- Zie bijlage I voor halftijds ouderschapsverlof en ouderschapsverlof met een vermindering van 
arbeidsprestaties met 1/5.  

- Code 1 en 2 kunnen samen voorkomen. 

- Voor deze systemen vraagt men niet hoe lang ze werden genomen.  
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Vraag AT: Einde interview 

De eindtijd dient genoteerd te worden via het zelfde principe als bij Vraag AO.
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Bijlage: regelgeving ouderschapsverlof 

 
Opmerking: 
In de privé-sector kan men in het totaal 3 maanden voltijdse loopbaanonderbreking nemen. 
 
In de publieke sector kan men bij cumulatie van de twee systemen in het totaal 6 maanden voltijdse 
loopbaanonderbreking nemen. 

 
1. PRIVÉ-SECTOR 

Algemeen principe 

In de privé-sector heeft elke werknemer het recht om ouderschapsverlof te nemen. De regeling geldt 
eveneens voor het statutair en contractueel personeel van de provincies, de gemeenten, de agglomeraties 
en federaties van gemeenten.  

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 periode van zes maanden zijn 
arbeidsprestaties halftijds  verderzetten; de periode van zes maanden kan naar keuze van de 
werknemer in verschillende maanden worden opgesplitst. Er moet echter rekening gehouden 
worden met een duur van twee maanden of een veelvoud hiervan bij elke aanvraag; 

• 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 duur van vijf maanden bij elke aanvraag. 

Een overstap van de ene regeling naar een andere is mogelijk. Hierbij is het zo dat één maand schorsing 
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan twee maanden halftijdse verderzetting van de 
arbeidsprestaties en gelijk is aan vijf maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde. Bij een 
overstap dient de minimumduur van het verlof telkens te worden gerespecteerd. 

Het recht op ouderschapsverlof geldt per kind dat aan de leeftijdsvoorwaarde beantwoordt (zie verder), voor 
de twee ouders 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. 

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 aanvang nemen vóór het kind 12 jaar wordt (in werking getreden 
op 1 april 2009). 

Ook in geval van adoptie  is er een recht op ouderschapsverlof. In het kader van de adoptie van een kind, 
heeft de werknemer recht op ouderschapsverlof gedurende een periode die loopt vanaf de 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, en dit uiterlijk tot het kind twaalf jaar wordt. 

Een werknemer heeft maar recht op ouderschapsverlof wanneer hij in de periode van 15 maanden die 
voorafgaan aan die schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, gedurende 12 maanden verbonden is 
geweest met een arbeidsovereenkomst met de werkgever die hem tewerkstelt. 
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2. OPENBARE SECTOR 
 
Er zijn momenteel twee vormen van ouderschapsverlof mogelijk die cumuleerbaar zijn: 
 
1. Ouderschapsverlof in het raam van de loopbaanonderb reking  (of andere benaming: 
loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof) (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 of  
een vermindering van prestaties met 1/5 gedurende 15 maanden.   
 
De loopbaanonderbreking kan ook opgesplitst worden in periodes van 1 maand (voltijds 
loopbaanonderbreking), 2 maanden (halftijdse loopbaanonderbreking) of 5 maanden (1/5 
loopbaanonderbreking).  
Men kan eveneens overstappen van de ene regeling naar de andere. 
 
Twee situaties zijn voorzien: 

1) in geval van  geboorte  moet het ouderschapsverlof genomen worden voor het kind de leeftijd van 6 
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. 
 
Opmerking: voor personeel in het onderwijs en CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) moet in geval van 
geboorte het ouderschapsverlof genomen worden voor het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. 
 
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 opgesplitst 
worden. 
 
 
Opmerking: 
In de privé-sector  kan men in het totaal 3 maanden voltijdse loopbaan onderbreking nemen. 
 
In de publieke sector  kan men bij cumulatie van de twee systemen in het totaal 6 maanden voltijdse 
loopbaanonderbreking nemen.  


