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Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

De enquête naar de arbeidskrachten is een sociaal-economische enquête die uitgevoerd
wordt bij huishoudens. Deze enquête wordt niet alleen in België gehouden, maar ook
in alle andere EU-lidstaten en wordt gecoördineerd door het Bureau voor de Statistiek
van de Europese Unie (Eurostat). De wettelijke basis van deze enquête wordt gevormd
door Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de
organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap.
Net als in sommige andere EU-lidstaten is de EAK in België een verplichte enquête
die wordt voorgeschreven bij koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een
steekproefenquête naar de arbeidskrachten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 25
maart 2016. De trekking van deze huishoudens gebeurt toevallig en is gebaseerd op
het Rijksregister. De geselecteerde huishoudens worden aangeschreven om aan deze
enquête deel te nemen. Ze krijgen voor een eerste bevraging een enquêteur op bezoek
die de enquête afneemt. Dit interview neemt gemiddeld een vijftiental minuten per persoon
in beslag. Vanaf 2017 volgen daarna nog drie kortere opvolgbevragingen die volgens
keuze via het web of telefonisch gebeuren. Het voornaamste doel van de enquête is de
populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in werkenden, werklozen en niet-
actieve personen volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) en
over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken:
beroep, duur van het zoeken naar een betrekking, onderwijsniveau, enz. Werkenden
(actieve bevolking met een betrekking): diegenen die minstens één uur hebben gewerkt,
tegen betaling of als medewerkend gezinslid zonder vergoeding, ongeacht het statuut
(vb. dus ook tewerkstelling zonder contract); gelijkgesteld worden de personen met
een betrekking die tijdens de referentieweek uitzonderlijk niet werd uitgeoefend (verlof,
ziekte´). IAB-werklozen (actieve bevolking zonder een betrekking): personen zonder
werk, die actief naar werk zoeken en bereid zijn om binnen 2 weken te beginnen werken
als er een betrekking beschikbaar zou zijn op het moment van het interview, ongeacht
het statuut van die personen (vb. al dan niet ingeschreven als werkloos). Niet-actieve
personen: mensen zonder werk die geen werk zoeken, of niet beschikbaar zijn om binnen
de 2 weken te beginnen werken, ongeacht het statuut van die personen (vb. al dan niet
ingeschreven als werkloos). De enquête naar de arbeidskrachten levert inlichtingen
die niet beschikbaar zijn via administratieve bronnen. Het gaat hier bv. om de motivatie
om deeltijds te werken, de redenen om naar ander werk te zoeken, enz. Aangezien de
enquête in alle EU-lidstaten gehouden wordt en dezelfde internationaal vergelijkbare
concepten (afkomstig van het Internationaal Arbeidsbureau) over werkenden, werklozen
en inactieven hanteert, maakt de enquête internationale vergelijkingen mogelijk van bv. de
werkgelegenheids- of werkloosheidsgraad van verschillende landen. Dit is niet mogelijk op
basis van administratieve bestanden die steunen op specifieke nationale regelgevingen.
De enquête wordt al sinds 1983 gehouden en is continu sinds 1999 en maakt het mogelijk
vergelijkingen in de tijd te maken. Het verwerken van de gegevens gaat bovendien vrij
snel (3 maanden) waardoor de gegevens actueel zijn en gehanteerd kunnen worden
voor beleidsondersteunend werk. De resultaten van de enquête naar de arbeidskrachten
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worden uitvoerig gebruikt voor allerlei beleidsvoorbereidend en evaluerend werk, onder
andere door de Europese Commissie, de federale en regionale overheidsinstanties,
organisaties van werkgevers en werknemers, enz.

Actualisering metagegevens
Bijwerking van het
document
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Presentatie
Trefwoorden -

Domein 2.1.02. Huishoudenquêtes

Statistische eenheid -
Titel

Leden van privé-huishoudens

Statistische eenheid -
Omschrijving

Leden van privé-huishoudens

Statistische populatie -
Titel

Leden van privé-huishoudens van 15 jaar oud en ouder

Statistische populatie -
Omschrijving

Het betreft de bevolking in privéhuishoudens (uitgezonderd
dus collectieve huishoudens zoals bejaardentehuizen,
gevangenissen, kazernes, kloosters, weeshuizen, ...), die op
het nationale grondgebied wonen. Deze definitie omvat ook
personen die wegens studie, verlof, ziekte, een zakenreis, ...
minder dan een jaar afwezig waren. Het huishouden wordt hier
gedefinieerd als een enkelvoudige eenheid die ofwel bestaat
uit een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit twee of
meer personen, die, al dan niet door familiebanden verbonden,
gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samenleven.

Geografisch bereik België + gewesten + provincies

Sectoren Sectoren=NACE op 2 digits

Ander bereik Leeftijd>=15

Enquête huishoudens/
ondernemingen

Enquête bij huishoudens

Methode van data-
inzameling

Tot en met 2016 gebeurde de bevraging via enquêteurs die de
huishoudens face-to-face interviewden via computer (CAPI).
Vanaf 2017 gebeurt de eerste bevraging van de geselecteerde
huishoudens via enquêteurs die de huishoudens face-to-
face interviewen. Dit gebeurt computergestuurd (CAPI). De
vragenlijst in de 2de, 3de en 4de bevraging is korter dan deze
van het eerste interview en de bevragingen gebeuren volgens
de keuze van het huishouden via telefoon (CATI) of web
(CAWI).
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Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

1ste kwartaal 1999

Institutioneel mandaat
Wettelijke referentie Koninklijk besluit van 26 maart 2016 tot wijziging van het

koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een
steekproefenquête naar de arbeidskrachten

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid - Beleid -

Periodiciteit
Periodiciteit Driemaandelijks

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging -

Kwaliteitsbeoordeling -

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Steekproeffout -

Niet-steekproeffout -

Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid - In de
tijd

-

Vergelijkbaarheid -
Andere

-

Methodologie van de enquête
Steekproefbasis De doelpopulatie (die overeenkomt met de extrapolatietotalen)

is samengesteld uit alle huishoudens die getrokken worden
uit het Rijksregister (zonder het wachtregister, maar met
alle personen die legaal op het grondgebied wonen wat
ook hun nationaliteit is). Al deze huishoudens mogen
getrokken worden, behalve : - de collectieve huishoudens -
de huishoudens ingeschreven onder 'letter 9'(referentieadres
voor diplomaten of militairen op missie voor een langere tijd,
beschermde getuigen, ...) - de huishoudens waarvan alle
leden de leeftijd van 77 jaar bereikt hebben. - de huishoudens
waarvan de referentiepersoon getrokken werd tijdens één van
de 10 voorgaande trimesters.
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Methodologie van de enquête
Steekproefplan Zie bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 maart 2016

tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1999
betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten

Bijkomende informatie -

Grootte van de
steekproef

De totale grootte van de (initiële) steekproef bedroeg in
2016 ongeveer 57.300 huishoudens (gemiddeld 14.325 per
kwartaal) wat een jaarlijkse steekproefgraad geeft van 1,2%
(t.o.v. de totale huishoudpopulatie). In 2016, hebben 41.014
huishoudens of 80.727 personen van 15 jaar en ouder effectief
deelgenomen aan de enquête.
Vanaf 2017 zullen elk kwartaal 6.750 huishoudens
geselecteerd worden voor een eerste bevraging. Daarna
worden de huishoudens aangeschreven om deel te nemen
aan een tweede, derde of vierde bevraging. In totaal zullen per
kwartaal ongeveer 15.600 huishoudens effectief deelnemen.

Toewijzing van de
steekproef

-

Steekproefalgoritme -

Schattingsmethode -

Methode van behandelen
van de niet-antwoorden

-

Opmerkingen
-------------------------


