
Vragenlijst 
Enquête naar de Arbeidskrachten - eerste wave (CAPI) 

Module 1 Arbeidsmarktstatuut
*ASK IF 15 <= AGE <= 89

Submodule WAl dan niet gewerkt
W1 

Ja 1
Neen 2

*ASK IF W1=2

W2a
Ja 1
Neen 2

*ASK IF W2a=2

W2b
Ja 1
Neen 2

Submodule AAfwezigheid
*ASK IF W2b=1

A1

Vakantie of feestdagen 1
Flexibele werkregelingen of compensatie van overuren   2
Ziekte of ongeval 3
Zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof of geboorteverlof 4
Voltijds ouderschapsverlof of tijdskrediet met motief “zorgen voor zijn of haar kind(eren)" 5
Opleidingen die (rechtstreeks) verband houden met de job 6
Uw werk is seizoensgebonden en de referentieweek viel buiten het seizoen 7
U had op het einde van de referentieweek een job gevonden maar deze start later dan de referentieweek 8
Tijdelijke werkloosheid wegens wegens overmacht (Covid-19) of wegens economische redenen 10
Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) 9

*ASK IF A1=5

A2

Ja 1
Neen 2

*ASK IF A1=7

A3

Ja 1
Neen 2

INTRO De volgende vragen hebben meestal betrekking op de referentieweek die begint op maandag …… en eindigt op zondag ….. Sommige vragen gaan over de 
referentiemaand, dit is de referentieweek en de 3 weken die eraan voorafgaan, dus …….

(ENQ. Lees de vragen en antwoordmogelijkheden letterlijk voor, tenzij anders aangegeven in de instructies. – Stel de vragen in de opgegeven volgorde)

Heeft u in de referentieweek  gewerkt als onbetaald helper voor een bedrijf van een familielid, ook al was dit maar één uur?

Had u in de referentieweek  een job die u om één of andere reden die week niet heeft uitgeoefend?

Wat was de belangrijkste reden waarom u tijdens de referentieweek  niet gewerkt heeft?

(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

Ontving u tijdens uw ouderschapsverlof een loon of een RVA uitkering die te maken heeft met uw job?
Het kan ook om een gedeeltelijk loon gaan. 

Blijft u buiten het seizoen nog regelmatig taken of klussen uitvoeren voor uw job of uw bedrijf? Het gaat hier om het draaiende houden van het bedrijf door 
bijvoorbeeld onderhoudswerken. Het gaat niet om administratieve verplichtingen zoals het invullen van de belastingaangifte.

Heeft u in de referentieweek  gewerkt tegen betaling of met de bedoeling winst te maken, ook al was dit maar één uur?

(ENQ. Het kan dus ook gaan om een kleine job zoals zoals werk in een restaurant of café, babysitten, bijles geven, tuinieren of klussen uitvoeren tegen betaling,...)



*ASK IF A2=2

A4a
3 maanden of minder 1
Meer dan 3 maanden 2

*ASK IF A1=9, 10, 3, 4 

A4b

3 maanden of minder 1
Meer dan 3 maanden 2

*ASK IF W2b=1

A4c
Volledig 1
Gedeeltelijk 2
Heeft niet te maken met de coronacrisis 3

Submodule MJEen tweede of meerdere jobs
*Ask if W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1 

MJ1
Neen 1
Ja, 2 jobs. 2
Ja, meer dan 2 jobs. 3

Submodule SZoeken naar een job
*ASK IF AGE <=74 and (W2b=2  or A1=8 or (A3=2) or (A4a=2)  or (A4b=2 AND A1 ≠ 3, 4)) 

S1

Ja 1
Neen 2

*ASK IF S1=2

S2a
Ja 1
Neen 2

*ASK IF (S2a=1) 

S2b
Ja 1
Neen 2

*ASK IF S2b=2 

S3
Ja 1
Neen 2

*ASK IF S2a=2

S4
Ja 1
Neen 2

*ASK IF S4=1

S5

U denkt dat er geen gepaste job beschikbaar is 1
U volgt onderwijs of opleiding 2
U kunt momenteel geen job uitoefenen omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid 3
U neemt de zorg voor de eigen kinderen of andere zorgbehoevende familieleden op zich 4
Andere familiale redenen 5
Andere persoonlijke redenen 6
Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) 7

Wenst u een job ook al hebt u niet gezocht naar een job?

Wat is de belangrijkste reden waarom u geen job gezocht heeft in de referentiemaand ?

(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

Had u in de referentieweek  meer dan 1 job?

Heeft u in de referentiemaand werk gezocht? Met de referentiemaand bedoelen we de referentieweek en de 3 weken die eraan voorafgaan. Ook het zoeken 
naar een kleine job of voorbereidende activiteiten voor het opstarten van een zaak zijn inbegrepen. 

Was dit misschien omdat u al een [IF (A4a=2 or A4b=2):  andere] job gevonden heeft?

Bent u al gestart in die nieuwe job?  

Wat is de totale duur van uw voltijds ouderschapsverlof?

Wat is totale duur van uw afwezigheid?

Had uw afwezigheid op het werk te maken met de Coronacrisis (bv. quarantaine, opvang kinderen, tijdelijke werkloosheid…)? 

Begint deze job binnen de 3 maanden na de referentieweek ? 

(ENQ. Indien men niet weet of de totale duur korter of langer dan drie maanden zal duren, neemt men de verstreken tijd tussen het moment dat men om die reden 
afwezig was en het einde van de referentieweek. Het gaat om een ononderbroken duur, dus niet: meerdere periodes van afwezigheid samengevoegd. )



*ASK IF S4=2

S6

U volgt onderwijs of opleiding 1
U wenst momenteel geen job uit te oefenen omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid 2
U neemt de zorg voor de eigen kinderen of andere zorgbehoevende familieleden op zich 3
Andere familiale redenen 4
Andere persoonlijke redenen 5
U bent met pensioen 6
Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) 7

*ASK IF S5=4 or S6=3

S7 (Y)

Omdat gepaste opvang te duur is 1
Omdat gepaste opvang niet beschikbaar is 2
Omdat omdat u zelf deze opvang op zich wil nemen 3
Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) 4

Submodule MSManier van zoeken naar een job
*ASK IF S1=1

MS1

U heeft gereageerd op een personeelsadvertentie of u heeft zelf een advertentie geplaatst 1
U heeft de personeelsadvertenties geraadpleegd via krant, internet, … 2
U heeft een CV online gezet of aangepast 3
U heeft zelf contact opgenomen met werkgevers of u heeft een jobbeurs bezocht 4
U heeft contact opgenomen met vrienden, familie of kennissen om werk te vinden 5
U heeft contact opgenomen met de VDAB, ACTIRIS (of FOREM of ADG) of de lokale werkwinkel om werk te vinden 6
U heeft contact opgenomen met een uitzend-, wervings- of selectiebureau 7
U heeft een PWA, een wijk-werkkantoor of een erkende onderneming in het kader van het dienstenchequestelsel gecontacteerd 8
U heeft deelgenomen aan een test, een sollicitatiegesprek of een wervingsexamen 9
U heeft voorbereidingen getroffen om een zaak op te starten zoals bijvoorbeeld het zoeken naar gebouwen of financiële middelen 10
Geen van bovenstaande methoden 11

*ASK IF S1=1

MS2a 

I___I___I  maanden
98 Weet niet (IF PROXY)

*ASK IF S2a=1

MS2b 

I___I___I  maanden
98 Weet niet (IF PROXY)

Submodule VBeschikbaarheid
*ASK IF S1=1 or S4=1 

V1a 

Ja 1
Neen 2

*ASK IF S2b= 2

V1b 

Ja 1
Neen 2

(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

Wat is de belangrijkste reden waarom u geen job wenst?

(ENQ. noteer 0 indien minder dan 1 maand) 

(ENQ. noteer 0 indien minder dan 1 maand) 

Voordat u uw job gevonden had, hoelang was u al bezig met het zoeken naar een job (uitgedrukt in maanden)?

Stel dat u tijdens de referentieweek een job gevonden zou hebben, [IF tijdstip_INT >= dt_end_Refweek + 14d: had ] [IF tijdstip_INT < dt_end_Refweek + 14d: zou 
] u dan binnen de 2 weken erna kunnen starten?  

[IF tijdstip_INT >= dt_end_Refweek + 14d: Had ] [IF tijdstip_INT < dt_end_Refweek + 14d: Zou ] u met deze job binnen de 2 weken na de referentieweek  kunnen 
starten? 

Waarom neemt u de zorg voor de eigen kinderen of andere zorgbehoevende familieleden op zich?
(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk. Wanneer er meerdere redenen zijn, geef dan de belangrijkste.)

(ENQ. Lees één voor één voor - Meerdere antwoorden mogelijk)

Op welke manier heeft u tijdens de referentiemaand , dus de referentieweek en de 3 weken die voorafgaan samen , werk gezocht?

Hoelang bent u al bezig met het zoeken naar een job (uitgedrukt in maanden)?



*ASK IF V1a=2 or V1b=2

V2

U volgt onderwijs of een opleiding 1
U kan niet starten omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid 2
U neemt de zorg voor eigen kinderen of andere zorgbehoevende familieleden op zich 3
Andere familiale redenen 4
Andere persoonlijke redenen 5
Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) 6

*ASK IF V1a=2 or V1b=2

V2a
Volledig 1
Gedeeltelijk 2
Heeft niet te maken met de coronacrisis 3

*ASK IF S5 ≠ 4 AND S6 ≠ 3 AND V2=3 

V3 (Y)

Omdat gepaste opvang te duur is 1
Omdat gepaste opvang niet beschikbaar is 2
Omdat u zelf deze opvang op zich wil nemen 3
Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) 4

Module 2 Kenmerken hoofdjob
*ASK IF MJ1=2,3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

CH1
Private sector – arbeid(st)er 1
Private sector - bediende 2
Openbare sector – statutair ambtenaar 3
Openbare sector – contractueel 4
Zelfstandige zonder personeel 5
Zelfstandige met personeel 6
Helper – medewerkend familielid zonder vergoeding 7

*ASK IF CH1=5 

CH2a (Y)
in eigen naam 1
als bestuurder van een vennootschap 2

*ASK IF CH1=6

CH2b (Y)
in eigen naam 1
als bestuurder van een vennootschap 2

*ASK IF  CH1=1,2,3,4

CH3 (Y)
Ja 1
Neen 2

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

CH4
(ENQ. Noteer de naam én de omschrijving van het beroep of de functie)

CH4a Naam van het beroep of de functie:………………………………………
CH4b Omschrijving van dit beroep of deze functie: .………………………………………………………

Geeft u in uw job [IF MJ1=2,3 hoofdjob] leiding aan medewerkers of personeel?

INTRO We gaan het eerst hebben over de kenmerken van de hoofdjob. Dit is de job waarvoor gewoonlijk het meeste aantal uren per week gewerkt wordt. 
Indien dit in alle jobs ongeveer hetzelfde is, gaat het om de job met het hoogste loon.

Welke categorie komt het best overeen met uw beroepsstatuut [IF MJ1=2,3 van uw hoofdjob] tijdens de referentieweek ?

U bent zelfstandige zonder personeel…

U bent zelfstandige met personeel…

Wat is de belangrijkste reden waarom u niet [IF tijdstip_INT >= dt_end_Refweek + 14d: kon ] [IF tijdstip_INT < dt_end_Refweek + 14d: kan] starten binnen de 2 
weken ?

In welke mate heeft dit te maken met de coronacrisis (bv. quarantaine, opvangproblemen, …)

Waarom neemt u de zorg voor de eigen kinderen of andere zorgbehoevende familieleden op zich?

(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk. Wanneer er meerdere redenen zijn, geef dan de belangrijkste.)

Wat is uw beroep of functie [IF MJ1=2,3 in uw hoofdjob]?



*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)  

CH5a

CH5b

*IF CH5b= 'Duitsland' 

*IF CH5b= 'Frankrijk' 

*IF CH5b= 'Verenigd Koninkrijk' 

*IF CH5b= 'Nederland'

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

(ENQ. Noteer de naam én de omschrijving van de voornaamste activiteit)
CH6a Naam van de voornaamste activiteit:………………………………………
CH6b Omschrijving van deze activiteit:………………………………………………………………..

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

CH7a (Y)

Van 1 tot 9 1
Van 10 tot 19 2
Van 20 tot 49 3
Van 50 tot 249 4
250 of meer 5
Weet niet 98

*ASK IF CH7a=1 

CH7b (Y)

I___I___I 

*ASK IF CH7a=98

CH8 (Y)
10 personen of meer 1
Minder dan 10 personen 2

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

CH9
CH9a In welk jaar ?
CH9b In welke maand? 

*ASK IF CH9b = MISSING

CH9c
Eerste trimester: januari, februari, maart 1
Tweede trimester: april, mei, juni 2
Derde trimester: juli, augustus, september 3
Vierde trimester: oktober, november, december 4

Wanneer begon u uw huidige * job / [IF MJ1=2,3] hoofdjob *?

Wanneer u de exacte maand niet meer weet, weet u misschien nog in welk trimester dit was? 

Kan u aangeven om welke Nederlandse provincie het gaat?   

Preciseer het aantal?

Denkt u dat het om meer of minder dan 10 personen gaat?

Kan u aangeven om welk Duits district ('Regierungsbezirke') het gaat?   

Kan u aangeven om welke Franse regio het gaat?   

Kan u aangeven om welke Britse 'county' het gaat?   

(ENQ. Indien de respondent in het buitenland werkt, dan volstaat de naam van het land. Voor bepaalde buurlanden zal vervolgens naar de regio gevraagd worden).

(ENQ. Wanneer het gaat over een kleine of een occasionele job zoals babysitten of tuinieren voor een kennis, dan kan men eventueel ook 'particulier persoon' 
ingeven.)

Wat is de naam en de gemeente van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de 
zelfstandige* waar u * werkt / [IF MJ1=2,3] uw hoofdjob uitoefent *?

Wat is de voornaamste activiteit *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de 
zelfstandige* waar u * werkt / [IF MJ1=2,3] uw hoofdjob uitoefent *?

Hoeveel personen, de werkgever inbegrepen, werken er in *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] 
de zaak van de zelfstandige* waar u * werkt / [IF MJ1=2,3] uw hoofdjob uitoefent *? 

Naam van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de zelfstandige*: 

Wat is de gemeente van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de 
zelfstandige* (of het land indien in het buitenland)? 



*ASK IF CH1 in (1,2,3,4) AND (DT_REF_YEAR-NR_MN_JOB_STRT_YEAR <= 7) 

CH10 (Y)
Via een jobadvertentie in de media, op internet of op sociale media 1
Via familie, vrienden of kennissen 2
Via VDAB, Actiris, Forem of ADG 3
Via een uitzendbureau of headhuntersbureau 4
Via een onderwijsinstelling, een opleidingscentrum, een stage of een eerdere werkervaring 5
U heeft de werkgever rechtstreeks gecontacteerd 6
De werkgever heeft u rechtstreeks gecontacteerd 7
Via een selectieproef of examen voor een job bij de overheid 8
Andere 9

*ASK IF ((CH1=5,6,7) OR (CH1=1,2,3,4 AND CH10 NE 3)) AND(DT_REF_YEAR-NR_MN_JOB_STRT_YEAR <= 7) 

CH11 (Y)
 (ENQ. Door actieve bemiddeling, of het zoeken van vacatures op hun website, niet door het aanbieden van opleidingen of sollicitatietraining) 

Ja 1
Neen 2

*ASK IF CH1=1-4

CH12 
Vast werk 1
Tijdelijk werk 2

*ASK IF CH1=1-4 

CH13
 (ENQ. Lees één voor één voor - laat de respondent aangeven wat het meeste van toepassing is)

onbepaalde duur/ statutaire betrekking (geen einddatum) 1
bepaalde duur of voor een bepaald werk (het contract bevat een einddatum of eindigt als het bepaald werk voltooid is) 2
interim contract 3
studentenarbeid met een studentencontract 4
werk in het kader van een opleiding (bijvoorbeeld leercontract, alternerend leren, duaal leren, leertijd, stage,...) 5
werk zonder arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld occasioneel werk, gelegenheidswerk,…) 6

*ASK IF CH13=5 

CH14 
stage 1
leertijd, leercontract of duaal leren 2

*ASK IF CH13=2 OR CH14=2

CH15a 
(ENQ. De totale duur is het aantal maanden die al voorbij zijn plus het aantal maanden die nog komen. Indien ongekend, vraag naar een schatting.)
(ENQ. Indien korter dan 1 maand, noteer dan '0'.)

 I___I___I  maanden

*ASK IF CH13=3, 4, 6 OR  CH14=1 

CH15b

(ENQ. De totale duur is het aantal maanden die al voorbij zijn plus het aantal maanden die nog komen. Indien ongekend, vraag naar een schatting.)
minder dan 1 maand 1
van 1 tot minder dan 3 maanden 2
van 3 tot minder dan 6 maanden 3
6 maanden of meer  (ENQ: specifieer: I___I___I  maanden) 4

*ASK IF (CH12=2 and CH13 ≠ 4, 5) OR (CH12=1 and CH13 =2, 3)

CH16 

(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)
U kon geen vaste job vinden 1
U wou geen vaste job 2
U hebt een contract van bepaalde duur met oog op een vast contract 3
Deze job wordt enkel als een tijdelijke job aangeboden 4
Andere reden 5

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

CH17
Voltijds 1
Deeltijds 2

Hoe hebt u uw huidige job gevonden?

Heeft u hulp gekregen van de VDAB, ACTIRIS, Forem of ADG bij het vinden van uw huidige * job / [IF MJ1=2,3] hoofdjob *? 

Heeft u vast of tijdelijk werk? 

Wat is de belangrijkste reden waarom u [IF CH12=2 and CH13 ≠ 4, 5: een tijdelijke job] [IF CH12=1 and CH13=2: een contract van bepaalde duur] [IF CH12=1 and 
CH13=2: een interimcontract] hebt ? 

Werkt u voltijds of deeltijds [IF MJ1=2,3 in uw hoofdjob] ? 

Met welk soort contract of arbeidsovereenkomst werkt u? 

Gaat het hier om een stage of een systeem van leertijd, leercontract of duaal leren ? 

Wat is de totale duur van uw huidig contract? 

Wat is de duur van [IF CH13=3: uw interimcontract] [IF CH13=4: uw contract voor studentenarbeid] [ CH14=1: deze stage] [CH13=6: deze job] ? 



*ASK IF CH17=2

CH18 (Y) 
 (ENQ. Noteer het percentage)

I___I___l   %

*ASK IF CH17=2

CH19 
(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

U vindt geen voltijdse job of uw job wordt niet voltijds aangeboden 1
U volgt onderwijs of opleiding 2
Omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid 3
Zorg voor eigen kinderen of andere zorgbehoevende familieleden 4
Andere familiale redenen 5
Andere persoonlijke redenen 6
Andere reden  (ENQ. Geef een omschrijving) 7

*ASK IF CH19=4

CH20 (Y)

Omdat gepaste opvang te duur is 1
Omdat gepaste opvang niet beschikbaar is 2
Omdat u zelf deze opvang op zich wil nemen 3
Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) 4

Module 3 Arbeidsduur
Submodule CUContractuele en gewoonlijke arbeidsduur (CU)
*ASK IF MJ1=1

*ASK IF MJ1= 2, 3

*ASK IF CH1 = 1, 2, 4  AND CH13=6 

CU1

Ja 1
Neen 2

*ASK IF CH1 = 1, 2, 4  AND CH13=1-5

CU2 
Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF CH1=3

CU3a 
(ENQ. Het aantal wordt in uren en halve uren weergegeven. Een half uur wordt weergegeven als 0,5)
(ENQ. Het gaat om het aantal uren zoals voorzien in het arbeidsreglement, rekening houdend met deeltijdwerk, ouderschapsverlof, tijdskrediet,...)

1,0 – 95,0  Aantal uren en halve uren
98 [IF PROXY] Weet niet

*ASK IF CU2=1 or CU1=1

CU3b 
(ENQ. Het aantal wordt in uren en halve uren weergegeven. Een half uur wordt weergegeven als 0,5.)
(ENQ. Het gaat om het contractueel aantal uren, rekening houdend met een deeltijdse job, ouderschapsverlof, tijdskrediet,…)

1,0 – 95,0  Aantal uren en halve uren
98 [IF PROXY] Weet niet

*ASK IF CU3a = 0,5 – 95,0 or CU3b=0,5 - 95,0

CU4
Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk. Wanneer er meerdere redenen zijn, geef dan de belangrijkste.)

INTRO De volgende vragen gaan over de arbeidsduur. 

INTRO De volgende vragen gaan over de arbeidsduur in de job die we eerder als uw hoofdjob aangeduid hebben.

In een eerdere vraag gaf u aan dat u geen arbeidsovereenkomst hebt. Werden er mondeling afspraken gemaakt omtrent het aantal te werken uren? 

Werd in uw arbeidsovereenkomst het aantal te werken uren bepaald? 

U gaf eerder aan dat u als statutair ambtenaar werkt. Hoeveel uren per week dient u wettelijk gezien te werken?

Wat is de omvang van de deeltijdse betrekking, uitgedrukt als percentage van een voltijdse betrekking? 

Wat is de voornaamste reden om deeltijds te werken? 

Waarom neemt u de zorg voor de eigen kinderen of andere zorgbehoevende familieleden op zich?

Hoeveel uren per week is dit?

Is dit ook het aantal uren dat u gewoonlijk werkt per week? 



*ASK IF [CU1 in (2) OR CU2 in (2, 8) OR CU3a = 98 OR CU3b = 98 OR CU4 in (2, 8)] OR [CH1 > 4]

CU5
(ENQ. Het aantal wordt in uren en halve uren weergegeven. Een half uur wordt weergegeven als 0,5)

1,0 – 95,0  Aantal uren en halve uren
96 Uw uren variëren van week tot week
98 [IF PROXY] Weet niet

*ASK IF CU5 in (96, 98)

CU6
(ENQ. Het aantal wordt in uren en halve uren weergegeven. Een half uur wordt weergegeven als 0,5.)

1,0 – 95,0  Aantal uren en halve uren
96 Onmogelijk om te schatten
98 [IF PROXY] Weet niet

*ASK IF (W2b=1) AND (CU3a in (0,5-95,0) OR CU3b in (0,5-95,0) OR CU5 in (0,5-95,0) or CU6 in (0,5-95,0))

CU7 

I___I  Aantal dagen 

Creatie van variabele USUAL (gewoonlijk gewerkte uren)
IF CH1 = 1, 2, 4 and (CU2=1 OR CU1=1) then USUAL = CU3b
IF CH1=3 then USUAL = CU3a 
IF (CU1 =2 OR CU2 in (2, 8) OR CU3a = 98 OR CU3b = 98 OR CU4 in (2, 8)) OR (CH1 > 4) then USUAL = CU5
IF CU5 in (96, 98) then USUAL = CU6

Submodule ABSAfwezigheden (ABS) 
*ASK IF (W1=1 or W2.1=1 ) 

*ASK IF (W1=1 or W2.1=1 )  AND [FEESTDAG]

ABS1a 

Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF (W1=1 or W2.1=1 )  AND NOT [FEESTDAG]

ABS1b 

Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF ABS1a = 1 or ABS1b=1

ABS2 

omwille van verlof, vakantie of een feestdag 1
wegens ziekte of een ongeval 2
wegens tijdelijke werkloosheid (overmacht Covid-19 of economische redenen) 4
om nog een andere reden, bijvoorbeeld omdat een familielid ziek was, wegens staking, enz. 3

*ASK IF ABS2 = 1,2,3 

*ASK IF ABS2 = 1 

ABS3_1 
0,5-7

*ASK IF ABS2 = 2 

ABS3_2 
0,5-7

*ASK IF ABS2 = 4

ABS3_4 Wegens tijdelijke werkloosheid: om hoeveel dagen of halve dagen gaat het?
0,5-7

*ASK IF ABS2 = 3 

ABS3_3   
0,5-7

INTRO De volgende vragen hebben enkel betrekking op de referentieweek  die begint op maandag [STARTREFWEEK] en eindigt op zondag [STOPREFWEEK]  en 
zullen peilen naar het aantal dagen of halve dagen waarop u niet hebt gewerkt.

Waren er in die week dagen (of halve dagen) waarop u niet gewerkt hebt omwille van verlof, ziekte, feestdag, een opleiding die niet met het werk te maken 
heeft, etc.? Hou er rekening mee dat er bijvoorbeeld op [datumfeestdag]  [FEESTDAG] was.

Waren er in die week dagen (of halve dagen) waarop u niet gewerkt hebt omwille van verlof, ziekte, feestdag, een opleiding die niet met het werk te maken 
heeft, etc.? 

We willen graag weten om welke redenen u afwezig geweest bent. Meerdere redenen zijn mogelijk. Was dit

Omwille van verlof, vakantie of een feestdag: om hoeveel dagen of halve dagen gaat het?

Hoeveel uren werkt u gewoonlijk per week?

 Kunt u op basis van de laatste vier werkweken een schatting maken van het aantal uren dat u gewoonlijk werkt per week?

Over hoeveel dagen zijn deze uren gewoonlijk verspreid over de week?

(ENQ. De afwezigheid wordt in dagen en halve dagen weergegeven, van 0,5-7,0. Opgepast, met een halve dag wordt bedoeld: de helft van wat men normaal gezien 
op een dag presteert.) 

(ENQ. Lees één voor één voor – Meerdere antwoorden mogelijk)

Wegens ziekte of een ongeval: om hoeveel dagen of halve dagen gaat het?    

Wegens een andere reden: om hoeveel dagen of halve dagen gaat het?



Submodule EXTExtra uren (EXT)
*ASK IF (W1=1 or W2.1=1 ) and CH1 < 5 and CU3a in (0,5-95,0) or CU3b in (0,5-95,0)

EXT1a 

Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF (W1=1 or W2.1=1) and ((CH1 > 4) or (CH1 < 5 AND (CU1=2 or CU2=2 or CU2=8 or CU3a=98 or CU3b=98))) 

EXT1b 
Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF EXT1a=1 or EXT1b=1

EXT2 
(ENQ. Het aantal wordt in uren en halve uren weergegeven. Een half uur wordt weergegeven als 0,5.)

1,0 – 95,0  Aantal uren en halve uren
98 [IF PROXY] Weet niet

Submodule ACTEffectieve arbeidsduur (ACT (actual working time))
*ASK IF (W1=1 or W2a=1)

INTRO

ACT1 

(ENQ. Het aantal wordt in uren en halve uren weergegeven. Een half uur wordt weergegeven als 0,5.)
1,0 – 95,0  Aantal uren en halve uren
98 [IF PROXY] Weet niet

*ASK IF USUAL > (ACT1 + 3)

ACT2

Heeft dit te maken met de situatie veroorzaakt door het coronavirus?
Volledig 1
Gedeeltelijk 2
Heeft niet te maken met de coronacrisis 3

*ASK IF USUAL < (ACT1 -3)

ACT3

Heeft dit te maken met de situatie veroorzaakt door het coronavirus?
Volledig 1
Gedeeltelijk 2
Heeft niet te maken met de coronacrisis 3

Module 4 Werkorganisatie
*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1) 

*ASK IF W2b=1 AND (A1 <5 or A1=6 or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

WM1

ja 1
neen 2

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or WM1=1) 

WO1

Altijd 1
De helft van de werktijd of meer 2
Minder dan de helft van de werktijd, maar wel gedurende minstens één uur 3
Nooit 4

Daarnet antwoordde u dat u tijdens de referentieweek niet gewerkt heeft [in uw hoofdjob]. Heeft u tijdens de rest van de referentiemaand gewerkt  [in uw 
hoofdjob]? 

Wanneer we dit aantal uren vergelijken met het aantal uren dat u gewoonlijk werkt, dan zien we dat u tijdens de referentieweek meer uren gewerkt heeft dan 
gewoonlijk. 

INTRO De volgende vragen gaan over uw werkorganisatie gedurende de referentiemaand, dit zijn de 4 weken van [startrefmaand] tot en met [eindrefmaand]. 
Indien deze periode eerder uitzonderlijk was, mag u zich op de laatste 3 maanden baseren. [IF MJ1= 2, 3] We hebben het hier enkel over uw hoofdjob.

De volgende vraag gaat over het aantal uren dat u effectief gewerkt hebt IF MJ=2,3: [in uw hoofdjob]. Gelieve hierbij de gepresteerde overuren wel mee te tellen 
maar niet de uren of dagen afwezigheid omwille van ziekte, verlof of andere redenen. 

Hoe vaak heeft u in die periode thuis gewerkt? 

Hebt u in die week voor uw  IF MJ1=1: [job]  IF MJ1 = 2,3: [hoofdjob] overuren verricht? Vergelijk hiervoor met uw contractuele of wettelijk bepaalde uren. 
Zowel betaalde als onbetaalde overuren tellen mee, net als overuren die u later mag recupereren. 

Hebt u in die week voor uw IF MJ1=1: [job]  IF MJ1 = 2,3: [hoofdjob] meer uren gewerkt dan gewoonlijk?

Over hoeveel overuren gaat het in totaal in die week? Ook de overuren die u later mag recupereren tellen mee.

Wanneer we dit aantal uren vergelijken met het aantal uren dat u gewoonlijk werkt, dan zien we dat u tijdens de referentieweek minder uren gewerkt heeft dan 
gewoonlijk. 

Hoeveel uren heeft u tijdens de week van maandag [STARTREFWEEK] tot [STOPREFWEEK] effectief gewerkt voor uw  IF MJ=1: [job];  IF MJ = 2,3: [hoofdjob] ?



*ASK IF WO1= 1, 2, 3

WO1a

Tijdens deze coronacrisis doe ik voor het eerst aan thuiswerk. 1
Ik werkte vroeger al thuis maar doe dat nu meer omwille van de coronacrisis. 2
De coronacrisis heeft geen invloed op de mate waarin ik aan thuiswerk doe. 3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1) AND (WO1 ≠ 1)

WO1b
Ja, maar [if CH1 = 1,2,3,4: mijn werkgever;  if CH1 = 5, 6, 7: mijn klant of opdrachtgever] staat dit niet toe 1
Ja, maar ik geef er zelf de voorkeur aan om niet thuis te werken of mijn thuissituatie laat dit niet toe 2
Neen, dit is in mijn functie niet mogelijk 3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or WM1=1) 

WO2 (Y)
De helft van het aantal gewerkte dagen of meer 1
Minder dan de helft van het aantal gewerkte dagen, maar wel gedurende minstens één uur 2
Nooit 3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or WM1=1) 

WO3 (Y)
De helft van het aantal gewerkte dagen of meer 1
Minder dan de helft van het aantal gewerkte dagen, maar wel gedurende minstens één uur 2
Nooit 3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or WM1=1) 

WO4 (Y) 
Minstens 2 zaterdagen 1
Eén zaterdag, gedurende minstens één uur 2
Nooit 3

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or WM1=1) 

WO5 (Y) 
Minstens 2 zondagen 1
Eén zondag, gedurende minstens één uur 2
Nooit 3

*ASK IF CH1 in (1,2,3,4) 

WO6 (Y) 
Ja 1
Neen 2

*ASK IF CH1 in (1,2,3,4)

WO7 (Y)
Ja, u kunt hier volledig zelf over beslissen 1
Ja, binnen bepaalde grenzen zoals binnen een flexibele uurregeling 2
Neen, de werkgever of de organisatie beslist hierover 3

*ASK IF CH1 in (5, 6,7)

WO8 (Y)
Ja 1
Neen, dit wordt bepaald door klanten of andere betrokkenen (bv. leveranciers) 2
Neen, dit wordt bepaald door andere redenen (bv. weersomstandigheden, wettelijke regelingen) 3

*ASK IF CH1 in (5, 6,7)

WO9 (Y)
1 klant 1
2 tot 9 klanten 2
10 of meer 3
Geen enkele klant 4
Weet niet 8

*ASK IF CH1 in (5, 6,7) and WO9 in (2, 3) 

WO10 (Y)
Ja 1
Neen 2
Weet niet 8

Werkt u gewoonlijk in een systeem van ploegenarbeid? [IF MJ1, 2, 3] We hebben het hier nog steeds enkel over uw hoofdjob. 

Beslist u zelf over het begin en einde van uw werkdag? 

Beslist u zelf over het begin en einde van uw werkdag? 

Voor hoeveel klanten heeft u de afgelopen 12 maanden gewerkt?

Was de afgelopen 12 maanden ten minste 75% van uw inkomen als zelfstandige afkomstig van 1 klant? 

Hoe vaak heeft u tijdens de referentiemaand ‘s nachts gewerkt? (+- van 23u tot 5u)

Hoe vaak heeft u tijdens de referentiemaand op een zaterdag gewerkt? 

Hoe vaak heeft u tijdens de referentiemaand op een zondag gewerkt?

Zou u uw functie [IF WO1= 1, 2: nog meer] van thuis uit kunnen uitoefenen? 

Hoe vaak heeft u tijdens de referentiemaand ‘s avonds gewerkt? (+- van 19u tot 23u). 

We willen graag weten of deze situatie verschilt van deze van voor de coronacrisis. Kan u aangeven welke van onderstaande situaties het meeste op u van 
toepassing is?



Module 5 Jobkenmerken tweede job 
*ASK IF MJ1= 2, 3

*ASK IF MJ1= 3

*ASK IF MJ1=2,3

SJ1 
Private sector – arbeid(st)er 1
Private sector - bediende 2
Openbare sector – statutair ambtenaar 3
Openbare sector – contractueel 4
Zelfstandige zonder personeel 5
Zelfstandige met personeel 6
Helper – medewerkend familielid zonder vergoeding 7

*ASK IF SJ1=5

SJ2a (Y)
in eigen naam 1
als bestuurder van een vennootschap 2

*ASK IF SJ1=6

SJ2b (Y) 
in eigen naam 1
als bestuurder van een vennootschap 2

*ASK IF MJ1=2, 3

SJ3

SJ3a 

SJ3b

*ASK IF MJ1=2, 3

SJ4

SJ4a Naam van de voornaamste activiteit………………………………………
SJ4b Omschrijving van deze activiteit………………………………………………………………..

Submodule Arbeidsduur tweede job 
*ASK IF MJ1=2, 3

SJ5

1,0 – 95,0  Aantal uren en halve uren
96 Uw uren variëren van week tot week
98 [IF PROXY] Weet niet

*ASK IF SJ5 in (96, 98)

SJ6

1,0 – 95,0  Aantal uren en halve uren
96 Onmogelijk om te schatten
98 [IF PROXY] Weet niet

*ASK IF MJ1=2, 3

SJ7

0,0 – 95,0  Aantal uren en halve uren
98 [IF PROXY] Weet niet

(ENQ. Noteer de naam én de omschrijving van de voornaamste activiteit)

Hoeveel uren werkt u gewoonlijk per week voor deze tweede job?

INTRO De volgende vragen gaan over de kenmerken van uw tweede job. 

Welke categorie komt het best overeen met uw beroepsstatuut van uw tweede job tijdens de referentieweek ?

(ENQ: Het gaat over de bijkomende job waarvoor gewoonlijk het meeste aantal uren per week gewerkt wordt (de hoofdjob buiten beschouwing gelaten). Indien dit 
in alle bijkomende jobs ongeveer hetzelfde is, gaat het om de bijkomende job met het hoogste loon.)

U bent zelfstandige zonder personeel…

U bent zelfstandige met personeel…

Wat is de naam en de gemeente van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de 
zelfstandige* waar u uw tweede job uitoefent ?

Wat is de voornaamste activiteit van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de 
zelfstandige* waar u uw tweede job uitoefent?

(ENQ. De uren worden in uren en halve uren weergegeven. Een half uur wordt weergegeven als 0,5. 

(ENQ. De uren worden in uren en halve uren weergegeven. Een half uur wordt weergegeven als 0,5. 

(ENQ. De uren worden in uren en halve uren weergegeven. Een half uur wordt weergegeven als 0,5. 

Kunt u op basis van de laatste vier werkweken een schatting maken van het aantal uren dat u gewoonlijk per week werkt voor deze tweede job?

Hoeveel uren heeft u tijdens de week van maandag [STARTREFWEEK] tot [STOPREFWEEK] effectief gewerkt voor uw  tweede job? Hou rekening met eventuele 
afwezigheden of overuren. IF [FEESTDAG]: Hou er rekening mee dat er op [datumfeestdag]  [FEESTDAG] was.

Wat is de gemeente van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de 
zelfstandige* (of het land indien in het buitenland)? 

Naam van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de zelfstandige*: 



Module 6 Arbeidswens
*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1)

WS1a

Neen 1
Ja: in het kader van de huidige job 2
Ja: door het vinden van een bijkomende job 3

Ja: door een andere job te vinden met meer arbeidsuren 4
Ja: op om het even welke manier 5

*ASK IF WS1a=1

WS1b 

Neen 1
Ja: in het kader van de huidige job 2
Ja: door een andere job te vinden met minder arbeidsuren 3
Ja: op om het even welke manier 4

*ASK IF WS1a = 2, 3, 4, 5 OR WS1b = 2, 3, 4

WS2 (Y) 
(ENQ. Noteer het aantal uren) 
__

*ASK IF (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1) 

WS3 (Y)
Ja 1
Neen 2

*ASK IF WS1a = 2, 3, 4, 5 

WS4 

Ja 1
Neen 2

*ASK IF WS4=2 

WS5
(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

U volgt onderwijs of een opleiding 1
U kan niet meer werken omwille van ziekte of arbeidsongeschiktheid 2
U neemt de zorg voor eigen kinderen of andere zorgbehoevende familieleden op zich 3
Andere familiale redenen 4
Andere persoonlijke redenen 5
Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) 6

*ASK IF WS5=3 

WS6 (Y)

Omdat gepaste opvang te duur is 1
Omdat gepaste opvang niet beschikbaar is 2
Omdat u zelf deze opvang op zich wil nemen 3
Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) 4

Module 7 Inschrijving
*ASK IF 15<= AGE <= 74

RG1 
Ja 1
Neen 2

*ASK IF 15<= AGE <= 74

RG2 

Ja 1
Neen 2

(ENQ. Lees één voor één voor -  Slechts 1 enkel antwoord mogelijk. Wanneer er meerdere redenen zijn, geef dan de belangrijkste.)

Wat is de belangrijkste reden waarom u binnen de 2 weken niet zou kunnen beginnen met meer uren te werken? 

Wil u méér uren per week werken dan u nu gewoonlijk werkt, op voorwaarde dat uw loon of beroepsinkomen proportioneel stijgt?  [IF MJ1=2,3 Het gaat hier om 
al uw jobs samen.]

Wilt u minder uren per week werken dan u nu gewoonlijk werkt, op voorwaarde dat uw loon of beroepsinkomen proportioneel daalt? [IF MJ1=2,3 Het gaat hier 
om al uw jobs samen.]

Hoeveel uren per week wenst u te werken? 

Heeft u tijdens de referentiemaand een andere of bijkomende job gezocht? 

Indien u vandaag meer uren per week zouden aangeboden worden, hetzij in uw huidige job, hetzij in een nieuwe job, zou u dan binnen de twee weken kunnen 
beginnen meer uren te werken? 

Waarom neemt u de zorg voor de eigen kinderen of andere zorgbehoevende familieleden op zich?

Bent u als werkzoekende ingeschreven bij de VDAB, Actiris (of Forem of ADG)? 

Ontvangt u momenteel een uitkering van de RVA in het kader van werkloosheid (ook tijdelijke werkloosheid) of SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag, het 
vroegere brugpensioen)?



Module 8 Vorige job 
*ASK IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2 AND A1 ≠ 3, 4)  )

*ASK IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2 AND A1 ≠ 3, 4)  ) 

PR1
Ja 1
Neen 2

*ASK IF PR1=1

PR2
Ja 1
Neen 2

*ASK IF PR1=1

*ASK IF PR1=1

PR3a

*ASK IF PR1=1 and PR3a=missing 

PR3b 

Ja, job beëindigd voor [REFYEAR-7] 1
Nee, job beëindigd na [REFYEAR-7] 2

*ASK IF (REFYEAR – PR3a) <= 2

PR3c 
MONTH (2 digits)

*ASK IF PR1=1 AND ((REFYEAR – PR3a) <= 7) OR (PR3a=missing and PR3b=2)))

PR4

Ontslag of sluiting om economische redenen, werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) 1
Het aflopen van een contract van bepaalde duur 2
Zorg voor eigen kinderen of zorg voor andere zorgbehoevende familieleden 3
Andere familiale redenen 4
Het volgen van onderwijs of een opleiding 5
Ziekte of gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 6
Pensioen (of vervroegd pensioen) 7
Andere persoonlijke redenen 8
Andere reden (ENQ. Geef een omschrijving) 9

*ASK IF (PR3a = 2020 & PR3c in (3-12)) OR (PR3a ≥ 2021) 

PR4a 
Volledig 1
Gedeeltelijk 2
Heeft niet te maken met de coronacrisis 3

*ASK IF PR1=1 AND ((REFYEAR – PR3a) <= 7) OR (PR3a=missing and PR3b=2)))

PR5 (Y)

Loontrekkende (arbeider, bediende, ambtenaar) 1
Zelfstandige zonder personeel 2
Zelfstandige met personeel 3
Helper – medewerkend familielid zonder vergoeding 4

*ASK IF PR1=1 AND ((REFYEAR – PR3a) <= 7) OR (PR3a=missing and PR3b=2)))

PR6 (Y)

PR6a (Y) Naam van het beroep of de functie:………………………………………
PR6b (Y)  Omschrijving van het beroep of de functie: .……………………………………………………… 

INTRO We willen nu graag een aantal vragen stellen over een eventuele vroegere job. 

INTRO: De volgende vragen gaan over de laatste job die u uitgeoefend heeft, ongeacht de duur van deze job. 

(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

Ging het om een job (of tenminste 1 job) die 3 maanden of langer duurde?

In welk jaar werd deze job beëindigd? 

Indien u zich het exacte jaartal niet meer herinnert, weet u dan misschien nog of dit langer dan 8 jaar geleden is, dat wil zeggen: werd deze job beëindigd vóór 
[REFYEAR-7]? 

In welke maand werd deze job beeïndigd?

Wat is de belangrijkste reden waarom deze job beëindigd werd?

Heeft u ooit betaald werk gehad of gewerkt als onbetaald helper?  

(ENQ. Noteer de naam én de omschrijving van het beroep of de functie)

In welke mate heeft dit te maken met de coronacrisis?

Wat was uw beroepsstatuut in uw laatste job?

Wat was de naam van uw beroep of functie in uw laatste job? 

(ENQ. Lees één voor één voor - Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)



*ASK IF PR1=1 AND ((REFYEAR – PR3a) <= 7) OR (PR3a=missing and PR3b=2)))

PR7 (Y)

PR7a (Y) 

PR7b (Y) 

*ASK IF PR1=1 AND ((REFYEAR – PR3a) <= 7) OR (PR3a=missing and PR3b=2)))

PR8 (Y) 

PR8a (Y) Naam van de voornaamste activiteit:……………………………………… 
PR8b (Y) Omschrijving van deze activiteit:……………………………………………………………….. 

Module 9 Huidig onderwijs

*ASK IF 15<= AGE <= 74

FE0

Ja 1
Ja, maar gedurende de volledige referentiemaand in schoolvakantie 2
Neen 3

*ASK IF 15<= AGE <= 74 AND FE0=3

FE0Y (Y) 
ja 1
neen 2

*ASK IF 15<= AGE <= 74 AND (FE0=1,2 OR FE0Y= 1) 

FE1 

Lager onderwijs 1
Secundair onderwijs of postsecundair onderwijs 2
Hoger onderwijs 3
Andere of weet niet 4

*ASK IF FE1=4

FE1a
Buitengewoon onderwijs 1
Volwassenenonderwijs 2
Nog een andere vorm (ENQ. Geef een omschrijving) 3

*ASK IF FE1a=1

FE1b 
Buitengewoon basisonderwijs (lager onderwijs) 1
Buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 1, 2 of 3 2
Buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4 3

*ASK IF FE1a=2

FE1c 

______________

We willen u ook graag een aantal vragen stellen over een eventuele deelname aan onderwijs en opleiding. Eerst zijn er een aantal vragen over regulier 
onderwijs. Met regulier onderwijs bedoelen we dat men daarvan een diploma, getuigschrift of certificaat ontvangt dat erkend wordt door de overheid. Erna 
volgen een aantal vragen over het niet-regulier onderwijs. 

Wat was de voornaamste activiteit van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de 
zelfstandige* waar u werkte?

Kan u deze opleiding binnen het volwassenenonderwijs zo goed mogelijk omschrijven? Indien mogelijk vermeld dan het diploma of certificaat dat u ermee kan 
behalen. 

(ENQ. Het gaat hier niet om een behaald diploma, wel om het niveau van onderwijs dat tijdens de referentiemaand of vlak voor de schoolvakantie werd gevolgd.)

(ENQ. Buitengewoon onderwijs kan lager of secundair onderwijs zijn, bij twijfel kies 'andere').

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

Was u tijdens de referentiemaand student in het regulier onderwijs (ook duaal leren, het leercontract en volwassenonderwijs vallen hieronder)? 

En gedurende de afgelopen 12 maanden ? 

Wat is het niveau van het onderwijs dat u [IF FE0=1,2: tijdens de referentiemaand of vlak voor de schoolvakantie; IF FE0Y=1: tijdens de afgelopen 12 maanden] 
gevolgd hebt?

Gaat het om één van de volgende specifieke vormen?

Om welk niveau van buitengewoon onderwijs gaat het? 

Wat was de naam en de gemeente van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de 
zelfstandige* waar u werkte? 
(ENQ. Indien de respondent in het buitenland werkte, dan volstaat de naam het land).

(ENQ. Noteer de naam én de omschrijving van de voornaamste activiteit)

Naam van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de zelfstandige* van het 
bedrijf: 
Wat was de gemeente van *[if CH1 in (1, 2, 3, 4, 6):] de lokale vestiging van het bedrijf; [if CH1=5:] de zaak of praktijk; [if CH1=7:] de zaak van de 
zelfstandige* (of het land indien in het buitenland)?



*ASK IF FE1=2 or FE1b= 3

FE1d 

1ste graad (d.w.z. de 1ste of 2de jaar; ook wel A-stroom of B-stroom genoemd) 1
2de graad, 3de graad of post-secundair 2

*ASK IF FE1d=2

FE2
Algemeen secundair onderwijs (ASO) 1
Kunstsecundair onderwijs (KSO) 2
Technisch secundair onderwijs (TSO) 3
Beroepssecundair onderwijs (BSO) 4

*ASK IF FE2 = 1

FE3

Secundair onderwijs van de 2de of de 3de graad (d.w.z. het 3de, 4de, 5de of 6de jaar) 1
Postsecundair onderwijs: 7de jaar ASO, Voorbereidende Divisie voor de Koninklijke Militaire School (VDKMS) 2

*ASK IF FE2 = 2

FE4

Secundair onderwijs van de 2de of de 3de graad (d.w.z. het 3de, 4de, 5de of 6de jaar) 1
(enkel in het Franstalig onderwijs) Enseignement secondaire artistique de qualification du 2e ou 3e degré 2
Postsecundair onderwijs: Se-n-Se (d.w.z. de respondent volgt het 3de jaar van de 3de graad KSO) 3

*ASK IF FE2 = 3

FE5 

Secundair onderwijs van de 2de of de 3de graad (d.w.z. het 3de, 4de, 5de of 6de jaar) 1
(enkel in het Franstalig onderwijs) Enseignement secondaire technique de transition du 2e ou 3e degré 2
Postsecundair onderwijs: Se-n-Se (d.w.z. de respondent volgt het 3de jaar van de 3de graad TSO) (enkel in het Franstalig onderwijs) 7e année de l'enseignement secondaire technique de qualification3

*ASK IF FE2 = 4

FE6 

Secundair onderwijs van de 2de of de 3de graad (d.w.z. het 3de, 4de, 5de of 6de jaar) 1

7de jaar BSO;  Leertijd (Middenstandsopleiding Syntra) 2
Deeltijds Beroepssecundair onderwijs (DBSO) 3
Postsecundair onderwijs: 4de graad BSO; Ondernemersopleiding Syntra 4

*ASK IF FE1 = 3

FE7 

1
Professionele bachelor  2
Academische bachelor 3
Voortgezette of aanvullende opleiding na graduaat of na bachelor (specialisatie, BanaBa, ...) 4
Schakelprogramma tussen professionele bachelor en master  5
Master 6
Voortgezette of aanvullende opleiding na master (specialisatie, ManaMa, ...) 7
Doctoraat met proefschrift 8

*ASK IF (FE1=2,3 or FE1b= 3) AND CH14 ≠ 2 AND FE1d ≠ 1 

FE8 

Ja 1
Neen 2

*ASK IF FE8=1

FE9  
 (ENQ. Ook een onkostenvergoeding telt mee)

Ja 1
Neen 2

*ASK IF 15<= AGE <= 74 

NFE1

ja 1
neen 2

In welke onderwijsvorm van het middelbaar of secundair onderwijs was dit  ?  

Om welk niveau van algemeen secundair onderwijs (ASO) gaat het?

Om welk niveau van kunstsecundair onderwijs (KSO) gaat het?

Om welk niveau van technisch secundair onderwijs (TSO) gaat het?

Om welk niveau van beroepssecundair onderwijs (BSO) gaat het?

In welke graad van het secundair onderwijs volgt of volgde u les [IF FE0=1,2: tijdens de referentiemaand of vlak voor de schoolvakantie; IF FE0Y=1: tijdens de 
afgelopen 12 maanden]?  

Welk type hoger onderwijs volgt of volgde u [IF FE0=1,2: tijdens de referentiemaand of vlak voor de schoolvakantie; IF FE0Y=1: tijdens de afgelopen 12 
maanden]?

Wordt dit onderwijs gecombineerd met een werkervaring opgedaan bij een bedrijf of organisatie, bijvoorbeeld via een stage of een systeem van duaal leren? 

Ontvangt u hiervoor een vergoeding of een loon? 

Het gaat bijvoorbeeld om cursussen bij de VDAB, taalcursussen bij privé instellingen enz.

Heeft u tijdens de referentiemaand  deelgenomen aan cursussen, seminaries, conferenties, enz. buiten het regulier onderwijs?

Hoger Beroepsonderwijs HBO5 (enkel in het Nederlandstalig onderwijs) of een opleiding voor het behalen van een “Brevet 
d’enseignement supérieur” (BES) (enkel in het Franstalig onderwijs)



*ASK IF NFE1=2

NFE1Y (Y) 
ja 1
neen 2

*ASK IF NFE1=1 or NFE1Y=1

NFE2  

ja, werkgerelateerd 1
neen, geen enkele werkgerelateerde opleidingsactiviteit 2

*ASK IF FE0=1 or FE0Y=1 or NFE2=1 

E1 (Y)

ja 1
neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF FE0=1 or FE0Y=1 or NFE1=1 or NFE1Y=1 

E2 (Y)

ja, minstens één opleiding was geheel of gedeeltelijk digitaal 1
neen,  geen enkele opleiding was digitaal organiseerd 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF FE0=1 or FE0Y=1 or NFE1=1 or NFE1Y=1 

E3 (Y)
ja 1
neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF FE0=2 and FE0Y=2 and NFE1=2 and NFE1Y=2 

E4 (Y) 
ja 1
neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF 15<= AGE <= 74 and  (W1=1 or W2a=1 or (A1 <5 or A1=6) or A2=1 or A3=1 or A4a=1 or A4b=1) 

E5 (Y) 

ja 1
neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF 15<= AGE <= 74 

E6 (Y)
ja 1
neen 2

*ASK IF 15<= AGE <= 74

E7 (Y) 

ja 1
neen 2

Werd minstens één van de onderwijs- of opleidingsactiviteiten die u [IF (FE0=1 or FE0Y=1) OR NFE2=1: binnen of buiten het regulier onderwijs]  gevolgd hebt, 
geheel of gedeeltelijk gefinancierd door de huidige of een vorige werkgever?  

Werd minstens één van de onderwijs- of opleidingsactiviteiten die u  [IF (FE0=1 or FE0Y=1) OR NFE2=1: binnen of buiten het regulier onderwijs]  gevolgd hebt, 
geheel of gedeeltelijk digitaal georganiseerd? 

Met digitaal bedoelen we dat de opleiding op afstand doorging met behulp van een computer, tablet of smartphone (vb. online cursus, webinar,...).  

Het gaat om een activiteit die men doet met de bedoeling om bij te leren en waarbij een andere persoon als coach optreedt.

Met leren op de werkplek bedoelen we een individuele, geplande training onder begeleiding van een mentor of een instructeur, die georganiseerd wordt door 
de werkgever.

Was deze cursus, seminarie of conferentie werkgerelateerd? Indien u aan meerdere activiteiten deelgenomen heeft volstaat het dat één van die activiteiten 
werkgerelateerd was. 

Heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan on-the-job-training (leren op de werkplek)? 

En gedurende de afgelopen 12 maanden ? 

U volgde minstens één onderwijs- of opleidingsactiviteit. Had u er graag nog meer gevolgd?

U volgde de afgelopen 12 maanden geen onderwijs- of opleidingsactiviteit. Had u er graag één gevolgd?

Heeft u tijdens de afgelopen 12 maanden  doelbewust kennis vergaard via zelfstudie ? 

Heeft u tijdens de afgelopen 12 maanden doelbewust en gepland geprobeerd om zelf iets te leren via een familielid, vriend of collega? 



Module 10 Hoogst behaalde onderwijsniveau 

*ASK IF 15 <= AGE <= 89

HE1

Lager onderwijs niet met succes beëindigd of geen onderwijs gevolgd 1
Lager onderwijs 2
Lager of hoger secundair onderwijs of postsecundair onderwijs 3
Hoger onderwijs (hogeschool, universiteit of HB05) 4
Andere 5

*ASK IF HE1=2

HE1a
Ja 1
Neen 2

*ASK IF HE1a=1

HE1b

Ja 1
Neen 2

*ASK IF HE1=5

HE1c
Buitengewoon onderwijs 1
Diploma in het buitenland behaald 2
Andere (ENQ. Geef een omschrijving) 3

*ASK IF HE1c=1

HE1d
Lager onderwijs niet beëindigd 1
Lager onderwijs 2
Secundair onderwijs, opleidingsvorm 1, 2 of 3 3
Secundair onderwijs, opleidingsvorm 4 4

*ASK IF HE1c=2

HE1e
Ik heb geen diploma behaald 1
Lager onderwijs 2
Lager of hoger secundair onderwijs of postsecundair onderwijs 3
Hoger onderwijs (hogeschool, universiteit of HB05) 4
Weet niet (ENQ. Geef een omschrijving van het diploma) 5

Creatie van variabele HE1new: 
IF HE1 in (1, 3, 4) then HE1new=HE1;
ELSE IF HE1=2 and HE1b=1 then HE1new=3; 
ELSE IF HE1=2 and (HE1a=2 or HE1b=2) then HE1new=2; 
ELSE IF HE1c=1 and HE1d in (1 2) then HE1new=HE1d; 
ELSE IF HE1c=1 and HE1d=3 then HE1new=2; 
ELSE IF HE1c=1 and HE1d=4 then HE1new=3; 
ELSE IF HE1c=2 then HE1new=HE1e; 
ELSE IF HE1c=3 or HE1e=5 then HE1new=5; 

*ASK IF HE1new=3; 

HE2

Algemeen secundair onderwijs (ASO) 1
Kunstsecundair onderwijs (KSO) 2
Technisch secundair onderwijs (TSO) 3
Beroepssecundair onderwijs (BSO) 4

(ENQ. Iemand die een onderwijsniveau succesvol beëindigt, krijgt een diploma, getuigschrift of certificaat dat erkend wordt door de overheid)

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

[IF age 15-74: De vorige vragen gingen over het onderwijs dat u eventueel aan het volgen bent.] Nu willen we graag een aantal vragen stellen over het onderwijs 
dat u met succes beëindigd hebt. 

In het secundair onderwijs kan men na twee jaar een getuigschrift van lager secundair behalen. In het oude systeem was dit na de 3 eerste jaren. 

Hebt u dit getuigschrift behaald? 

(ENQ. In plaats van secundair onderwijs  spreekt men ook van middelbaar onderwijs ) 

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk) 

Hebt u na het lager onderwijs een aantal jaren secundair of middelbaar onderwijs  gevolgd ? 

(ENQ. Erkende bewijzen behaald via volwassenenonderwijs of via sociale  promotie komen ook in aanmerking op voorwaarde dat het geen korte losse cursussen of 
opleidingen zijn. Ze kunnen zowel in het lager, het secundair als het hoger onderwijs voorkomen.) 

Gaat het om ?

Welk onderwijsniveau hebt u behaald in het buitengewoon onderwijs? 

Met welk onderwijsniveau denkt u dat uw diploma overeenstemt in België? 

In welke onderwijsvorm hebt u dit secundair of middelbaar onderwijs  met succes beëindigd?

Wat is het hoogste onderwijsniveau dat u met succes hebt beëindigd?



*ASK IF HE2=1

HE3

1

2

*ASK IF HE2=2

HE4

1

2

3

4

*ASK IF HE2=3

HE5

1

2

3

4

*ASK IF HE2=4

HE6

1

2

3

4

5

*ASK IF HE1new=4 

HE7

1

Diploma van kandidatuur (licentiaatsdiploma niet behaald) 2
Professionele bachelor / Graduaat (A1) / Hogescholenonderwijs van het korte type (1 cyclus ) 3
Academische bachelor 4
Bachelor na bachelor (BanaBa) / Voortgezette of aanvullende opleiding na graduaat (specialisatie, ...) 5
Master aan een hogeschool/ Hogescholenonderwijs van het lange type (2 cycli) 6
Universitair onderwijs – master, licentiaat, ingenieur,  dokter in de geneeskunde 7
Master na master (ManaMa) / Voortgezette of aanvullende opleiding na licentiaat (specialisatie,...) 8
Doctoraat met proefschrift 9

*ASK IF HE1new=4 or HE4 in (2,3,4) or HE5 in (2,3,4) or HE6 in (2,3,4,5) or HE1new=5

HE8 (Y)

_______________

*ASK IF HE1new = 2, 3, 4, 5 

HE9 (Y)

_________YYYY________

*ASK IF 15 <= AGE <= 34 AND HE1new=4 or HE3=2 or HE4 in (2,3,4) or HE5 in (2,3,4) or HE6 in (2,3,4,5) or HE1new=5

HE10 (Y)

Ja 1
Neen 2

Hebt u als onderdeel van deze opleiding een werkervaring opgedaan bij een bedrijf of organisatie, bijvoorbeeld via een stage of een systeem van duaal leren? 

(ENQ. Het gaat hier nog steeds over de opleiding die leidde tot het hoogst behaalde diploma, niet de opleiding die men nu eventueel aan het volgen is.)

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk) 

(ENQ. Vraag door indien nodig. Bv. geen ingenieur, maar ingenieur bouwkunde)

Binnen welk domein of welke specialisatie situeert dit diploma zich? 

In welk jaar hebt u [IF HE1new: 3, 4, 5: dit diploma; IF HE1new=2: uw diploma lager onderwijs] behaald?

 (ENQ. Geef het jaar in JJJJ)

Om welk behaald niveau van technisch secundair onderwijs (TSO) gaat het?

Om welk behaald niveau van beroepssecundair onderwijs (BSO) gaat het?

Welk type hoger onderwijs hebt u met succes beëindigd? [IF HE1e=4: Probeer opnieuw het niveau aan te geven dat het best vergelijkbaar is met een Belgisch 
diploma]

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

(ENQ. Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

Om welk behaald niveau van algemeen secundair onderwijs (ASO) gaat het?

Om welk behaald niveau van kunstsecundair onderwijs (KSO) gaat het?

Lager secundair onderwijs: de 1ste of 2de graad secundair onderwijs (d.w.z. het 2de of 3de of 4de of 5de jaar) met succes beëindigd OF 
in het oude systeem het 3de of het 4de of het 5de jaar met succes beëindigd

Hoger secundair onderwijs: de 3de graad ASO (d.w.z. het 6de jaar of het 2de jaar van de 3de graad) met succes beëindigd OF in het oude 
systeem  het 6de jaar met succes beëindigd

Lager secundair onderwijs: de 1ste of 2de graad secundair onderwijs (d.w.z. het 2de of 3de of 4de of 5de jaar met succes beëindigd) OF 
in het oude systeem het 3de of het 4de of het 5de jaar met succes beëindigd

Hoger kunstsecundair onderwijs: de 3de graad KSO (d.w.z. het 6de jaar of het 2de jaar van de 3de graad met succes beëindigd) OF in het 
oude systeem  het 6de jaar met succes beëindigd of (enkel in het Franstalig onderwijs) Enseignement secondaire artistique de transition 
(enkel in het Franstalig onderwijs) Enseignement secondaire artistique de qualification du 3e degré

Postsecundair onderwijs 7de jaar KSO of Se-n-Se (d.w.z. het 3de jaar van de 3de graad KSO met succes beëindigd)

Lager secundair onderwijs: de 1ste of 2de graad secundair onderwijs (d.w.z. het 2de of 3de of 4de of 5de jaar met succes beëindigd) OF 
in het oude systeem het 3de of het 4de of het 5de jaar met succes beëindigd 
Hoger technisch secundair onderwijs: de 3de graad TSO (d.w.z. het 6de jaar of het 2de jaar van de 3de graad met succes beëindigd) OF in 
het oude systeem  het 6de jaar met succes beëindigd of (enkel in het Franstalig onderwijs) Enseignement secondaire technique de 
(enkel in het Franstalig onderwijs) Enseignement secondaire technique de transition du 3e degré

Postsecundair onderwijs: 7 de jaar TSO of Se-n-Se (d.w.z. het 3de jaar van de 3de graad TSO is met succes beëindigd)

Lager secundair onderwijs: de 1ste of 2de graad secundair onderwijs (d.w.z. het 2de of 3de of 4de of 5de jaar met succes beëindigd) OF 
in het oude systeem het 3de of het 4de of het 5de jaar met succes beëindigd

Postsecundair onderwijs: 4de graad BSO; Ondernemersopleiding Syntra

HBO5 – Hoger Beroepsonderwijs (enkel in het Nederlandstalig onderwijs) of BES – Brevet d’enseignement supérieur (enkel in  het 
Franstalig onderwijs)

Hoger beroepssecundair onderwijs (getuigschrift BSO): de 3de graad BSO (d.w.z. het 6de jaar of het 2de jaar van de 3de graad met succes 
beëindigd) OF in het oude systeem  het 6de jaar met succes beëindigd 
7de jaar BSO (diploma BSO); Leertijd  (Middenstandsopleiding Syntra)

Deeltijds Beroepssecundair onderwijs (DBSO)



*ASK IF HE10=1

HE11 (Y)

Minder dan 1 maand 1
Van 1 maand tot maximaal 6 maanden    2
7 maanden of meer 3

*ASK IF HE10=1

HE12 (Y)

Ja 1
Neen 2

Module 11 Sociaal-economisch statuut  
*ASK IF 15 <= AGE <= 89

ST1 

U bent werkend 1
U bent werkloos 2
U bent gepensioneerd 3
U bent arbeidsongeschikt wegens landurige gezondheidsproblemen 4
U bent student 5
U bent huisvrouw/huisman 6
Geen van de vermelde categorieën 7

*ASK IF ST1 =missing OR 7

ST2 

______________________

Module 12 Inkomen

*ASK IF (18 <= AGE <= 65) AND (IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2)))

B1 (Y)

Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF (18 <= AGE <= 65) AND (IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2))) 

B2 (Y) 
Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF (18 <= AGE <= 65) AND (IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2)))

B3 (Y)
Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF (18 <= AGE <= 65) AND (IF W1=2 and W2a=2 and (W2b=2 or (W2b=1 and A1=8) or (W2b=1 and A3=2)  or (W2b=1 and A4a=2) or (W2b=1 and A4b=2))) 

B4 (Y)

Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

(ENQ. Geef een omschrijving)

Wat was de totale duur van deze werkervaring? 

Kreeg u hiervoor een vergoeding of een loon? 

(ENQ. Omrekenen naar fulltime maanden)

Ontvangt u momenteel een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming aan personen met een handicap ? 

Graag willen we weten of u momenteel één van de volgende vormen van vervangingsinkomen of tegemoetkomingen ontvangt. 

Ontvangt u momenteel een pensioen? We bedoelen hier niet het brugpensioen of SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag). Een overlevingspensioen eventueel 
wel. 

Ontvangt u momenteel een leefloon of financiële hulp (equivalent aan het leefloon)?

Ontvangt u momenteel een uitkering wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of een beroepsziekte ?  

 (ENQ. Ook een onkostenvergoeding telt mee)

(ENQ. Lees alle antwoorden voor en laat de respondent pas daarna kiezen. Niet suggereren, het gaat om het spontane antwoord van de respondent – slechts 1 
antwoord mogelijk)

Met welke van de hierna vermelde situaties komt uw sociaal-economisch statuut het best overeen? 

Wanneer het voor u niet mogelijk is uit één van de vermelde categorieën te kiezen, hoe zou u dan uw sociaal-economische statuut het best omschrijven ? 



Module 13 Gezondheid

*ASK IF AGE 15<= AGE <= 89

HLT1 (Y)
Heel goed 1
Goed 2
Redelijk (noch goed, noch slecht) 3
Slecht 4
Heel slecht 5

*ASK IF AGE 15<= AGE <= 89

HLT2 (Y) 

Ja, in erge mate 1
Ja, in zekere mate 2
Neen 3
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF HLT2 = 1, 2

HLT3 (Y)
Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

*ASK IF HLT2 = 1, 2

HLT4 (Y) 

Aanpassing van het soort taken 1
Aanpassing van de hoeveelheid werk 2
Hulp bij verplaatsing naar en van het werk 3
Hulp bij verplaatsing op het werk 4
Aangepaste uitrusting 5
Hulp van collega’s 6
U kunt helemaal geen betaalde arbeid (meer) verrichten 7
U hebt geen ondersteuning nodig 8

Module 14 Migratie
*ASK IF AGE=15-74 and (new=1 or CD_CNTRY_BTH_prefill  = missing ) 

MR1 (Y)
België 1
buitenland 2

*ASK IF AGE=15-74 and CD_CNTRY_BTH_prefill  ≠ (BE) 

MR2 (Y)
ja 1
nee 2

*ASK IF MR1=2 or MR2=1

MR3 (Y)

Werk 1
Familiale redenen , gezinshereniging of gezinsvorming 2
Onderwijs of opleiding 3
U kwam als vluchteling of u zocht internationale bescherming (bv. asielzoeker) 4
Pensioen 5
Andere redenen 6
[IF PROXY] Weet niet 7

Klopt het dat u in het buitenland geboren bent? 

Wat waren de redenen om naar België te komen wonen?

 (ENQ. Lees één voor één voor – Meerdere antwoorden mogelijk)

(ENQ. Lees één voor één voor – Meerdere antwoorden mogelijk)
(ENQ. Indien er meerdere migraties waren gaat het over de laatste/meest recente)

Hoe is uw gezondheidstoestand in het algemeen?

Ervaart u bij het uitoefenen van uw dagelijkse bezigheden op het werk of daarbuiten, hinder door een handicap, een aandoening of ziekte (al dan niet 
werkgerelateerd)?

Duurt deze hinder  bij het uitoefenen van uw dagelijkse bezigheden al minstens 6 maanden ? 

Welke van de volgende vormen van ondersteuning zou u nodig hebben om te kunnen werken of welke van de volgende vormen van ondersteuning krijgt u bij 
het werk dat u nu doet?

Bent u in België of in het buitenland geboren? 

INTRO We willen u graag een aantal vragen stellen over uw gezondheid. 



*ASK IF 'aantal antwoorden op MR3 > 1'

MR4 (Y)

Werk 1
Familiale redenen , gezinshereniging of gezinsvorming 2
Onderwijs of opleiding 3
U kwam als vluchteling of u zocht internationale bescherming (bv. asielzoeker) 4
Pensioen 5
Andere redenen 6
[IF PROXY] Weet niet 7

*ASK IF MR3=1

MR5 (Y)
Ja 1
Neen 2
[IF PROXY] Weet niet 8

Wat was de voornaamste reden om naar België te komen wonen?
(ENQ. Lees één voor één voor – Slechts 1 enkel antwoord mogelijk)

Had u al een job gevonden in België vóór u naar België bent komen wonen?


