Metadata
Statistisch Product

Werkgelegenheid, werkloosheid, arbeidsmarkt
De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische
steekproefenquête bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie
op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen,
werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende
en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EUlidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese
Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel, het Belgisch
statistiekbureau. De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar
is, o.m. inzake werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers overeenkomstig de definities
van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en daarnaast gegevens te verzamelen en te
verspreiden die elders niet verkregen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn mobiliteit
van de werknemers, motivatie voor deeltijds werken, de verschillende vormen van tijdelijke
arbeid, beroep, onderwijsniveau van de bevolking op beroepsactieve leeftijd,...

Actualisering metagegevens
Bijwerking van het
document

11/03/2022

Presentatie
Trefwoorden
Domein

3.7.05. Arbeidsmarkt

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
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Presentatie
meer personen, die, al dan niet door familiebanden verbonden,
gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samenleven.
Geografisch bereik

Geografisch bereik = België + gewesten + provincies

Tijdsbereik

Bestreken tijdvak = Data vanaf 1983

Sectorieel bereik

Sectoren = NACE op 2 digits

Ander bereik

Leeftijd >= 15

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

Jaar 1983 (met referentieperiode in het voorjaar) - 1ste
kwartaal 1999 (continue enquête)
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Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

Statistiek opgemaakt krachtens een Europese wettelijke
verplichting

Wettelijke referentie

Koninklijk besluit van 26 maart 2016 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een
steekproefenquête naar de arbeidskrachten, Verordening
(EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende
de organisatie van een steekproefenquête naar de
arbeidskrachten in de Gemeenschap, Verordening (EU)
nr. 220/2010 van de Commissie van 16 maart 2010 tot
vaststelling van het programma van speciale modules
voor de jaren 2013-2015 bij de steekproefenquête naar
de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 577/98 van de Raad, Verordening (EU) nr. 318/2013
van de Commissie van 8 april 2013 tot vaststelling van
het programma van speciale modules voor de jaren
2016-2018 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad,
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1397/2014 van de
Commissie van 22 oktober 2014 tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 318/2013 van de Commissie tot vaststelling
van het programma van speciale modules voor de jaren
2016-2018 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad,
Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement
en de Raad van 10 oktober 2019 tot vaststelling van een
gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken
betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens
die op individueel niveau worden verzameld door middel
van steekproeven, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr.
808/2004, (EG) nr. 452/2008 en (EG) nr. 1338/2008 van
het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement
en de Raad en Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

Niet-vertrouwelijk omdat het over geaggregeerde gegevens
gaat .

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

De verspreidingskalender is toegankelijk via internet.

Periodiciteit

Driemaandelijks (vanaf 1999) + jaarlijks
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Verspreidingsformaat
Persbericht

Persbericht

Publicaties

Tabellen op aanvraag, Publicatie op het internet
(www.statbel.fgov.be)

Onlinedatabank

be.STAT

Open Data
Toegang tot
microgegevens

Via machtigingsprocedure bij het Data Protection Officer-team
(https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wat-doen-we/microdatavoor-onderzoek)

Overig

Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden
Documentatie over de
kwaliteit

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/publications/qualityreporting.

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging
Kwaliteitsbeoordeling

Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Heel hoog (zowel voor beleidsmakers, pers, academische
wereld, enz.).

Tevredenheid van de
gebruikers

Hoog.

Volledigheid

Hoog.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid
Steekproeffout

Standaardfout werkgelegenheidsgraad 20-64-jarigen (2020):
0,22% Standaardfout werkloosheidsgraad 15-64-jarigen
(2020): 0,13%.

Niet-steekproeffout

Zie http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/publications/qualityreporting.

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode
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Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

Internationale vergelijkbaarheid gegarandeerd door
het gebruik van de definities over werkgelegenheid en
werkloosheid van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB).
Vergelijkbare gegevens op regionaal niveau.

Vergelijkbaarheid - In de Gegevens beschikbaar vanaf 1983. In 1999 werd de
tijd
vragenlijst en de organisatie van de enquête naar de
arbeidskrachten grondig gewijzigd. Hierdoor zijn de resultaten
voorafgaand aan 1999 niet volledig vergelijkbaar met de
resultaten van 1999 en later. In 2011 is er een breuk in de
werkloosheids- en inactiviteitscijfers door een wijziging in
de vraag naar het zoeken naar werk die doorgevoerd werd
op vraag van Eurostat. In 2017 werd de Enquête naar de
Arbeidskrachten grondig hervormd. Zo wordt vanaf 2017
met een roterend panel gewerkt, worden verschillende
dataverzamelingsmodi gebruikt en werd de weegmethode
grondig herzien. Dit zorgt voor een breuk in de resultaten,
waardoor de cijfers volgens de oude methode niet meer
vergelijkbaar zijn met deze volgens de nieuwe methode. In
2021 werd de volledige vragenlijst herzien. Ook de vragen
die gesteld worden om te bepalen of een persoon werkend,
werkloos of inactief is werden geherfomuleerd conform de
Europese wetgeving. Hierdoor worden onder andere personen
die langer dan drie maanden tijdelijk werkloos zijn, vanaf 2021
als werkloos of inactief beschouwd.
Vergelijkbaarheid Sectorieel

Economische activiteit volgens NACE-BEL-2008: vanaf EAK
2008 Economische activiteit volgens NACE-BEL-2003: van
EAK 2003 tot EAK 2009 Economische activiteit volgens
NACE-BEL-1993: van EAK 1993 tot EAK 2002 Economische
activiteit volgens NACE 1970: van EAK 1983 tot EAK 1992

Vergelijkbaarheid Andere

Beroep volgens ISCO-08 beroepennomenclatuur: vanaf
EAK 2011 Beroep volgens ISCO-88 nomenclatuur: van EAK
1999 tot EAK 2010 Beroep volgens NIS-code: beschikbaar
tot en met 2010 Het onderwijsniveau volgens ISCED-2011:
beschikbaar vanaf EAK 2014 Het onderwijsniveau volgens
ISCED-97: beschikbaar vanaf EAK 1999

Coherentie
Interne coherentie
Gebiedsoverschrijdende
coherentie
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Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid
Herziening van de
gegevens - Praktijk

Gegevens worden zelden herzien .

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Basisgegevens Administratieve
gegevens

Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP)

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Doorlopend

Verzameling van
gegevens

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-toface 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)., Hergebruik van administratieve gegevens

Samenstelling van
gegevens
Aanpassing

Opmerkingen
---

Gekoppelde documenten
Titel
Internet: Werkgelegenheid en
werkloosheid (LFS)

URL
https://statbel.fgov.be/nl/themas/werkopleiding/arbeidsmarkt/werkgelegenheid-enwerkloosheid

Uitbrengkalender

https://statbel.fgov.be/nl/calendar

-

-

6/11
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

Externe IDs
Type
INVS

ID
INVS-1003010

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Onderwijsniveau (3
klassen of ISCEDindeling)

Laaggeschoolden zijn die personen
die maximaal een diploma hebben
van het lager secundair onderwijs.
Middengeschoolden zijn personen die een
diploma behaald hebben van het hoger
secundair onderwijs, maar geen diploma
van het hoger onderwijs. Hooggeschoolden
hebben een diploma van het hoger
onderwijs.

Leeftijd (diverse
klassen)

-

Onbekend

Beroep (ISCO)

-

ISCO

Deeltijds werkende
personen die meer
willen werken

Het gaat om deeltijds werkende personen
die meer uren wensen te werken en
beschikbaar zijn om dat te doen. Het zijn
de respondenten die zelf verklaren of ze
voltijds of deeltijds werken.

N (Aantal) en %
(Percentage)
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Eenheid/
Nomenclatuur
Onbekend

Statistische variabelen
Personen die
werk gezocht
hebben tijdens de
referentiemaand
maar niet onmiddellijk
beschikbaar zijn

De categorie personen die werk gezocht
N (Aantal) en %
hebben tijdens de referentiemaand maar
(Percentage)
niet onmiddellijk beschikbaar zijn bestaat uit
volgende groepen personen: - personen die
noch werk hebben noch IAB-werkloos zijn,
gedurende de laatste vier weken actief naar
werk zochten maar niet beschikbaar zijn om
binnen de twee weken te beginnen werken.
- personen die noch werk hebben noch
IAB-werkloos zijn en die een job gevonden
hebben die binnen de drie maanden start
en niet beschikbaar zijn om binnen de twee
weken te beginnen werken. - personen
die noch werkend noch IAB-werkloos zijn
en die een job gevonden hebben die over
meer dan drie maanden begint. - personen
die noch werkend noch IAB-werkloos zijn,
die gedurende de laatste vier weken enkel
passief naar werk zochten en beschikbaar
zijn om binnen de twee weken te beginnen
werken. Een voorbeeld van passief naar
werk zoeken is wachten op de resultaten
van een sollicitatie.

Personen die
beschikbaar zijn maar
niet naar werk gezocht
hebben tijdens de
referentiemaand

Personen die beschikbaar zijn maar niet
N (Aantal) en %
naar werk gezocht hebben tijdens de
(Percentage)
referentiemaand zijn personen die noch
werkend noch IAB-werkloos zijn, die willen
werken en beschikbaar zijn om binnen de
twee weken te starten met werken maar die
geen werk zoeken.
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Statistische variabelen
Werklozen (IAB)

Volgens de criteria van het Internationaal
N (Aantal)
Arbeidsbureau, behoren tot de werklozen
alle personen van 15 jaar en ouder die:
(a) tijdens de referentieweek zonder
werk waren (b) voor werk beschikbaar
waren, d.w.z. voor werk in loondienst of
als zelfstandige beschikbaar waren binnen
twee weken na de referentieweek (c)
actief werk zochten, d.w.z. gedurende de
laatste vier weken met inbegrip van de
referentieweek gerichte stappen hadden
ondernomen om werk in loondienst of
als zelfstandige te zoeken, of die werk
hadden gevonden en binnen ten hoogste
drie maanden zouden beginnen te werken.
Sinds 2021 vallen personen die langer dan
drie maanden tijdelijk werkloos zijn en een
job zoeken of beschikbaar zijn voor een job
hier ook onder.
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Statistische variabelen
Personen met een job Personen met een job zijn alle personen
N (Aantal)
(IAB)
van 15 jaar en meer, die gedurende de
referentieweek arbeid verrichtten ‘tegen
betaling’ of met als doel ‘winst te maken’
ongeacht de duur (ook al was dit maar
één uur), of die een job hadden maar
tijdelijk afwezig waren. Daar horen ook de
meewerkende familieleden bij. De personen
met een job worden onderverdeeld in drie
groepen volgens hun beroepssituatie: Loontrekkenden: Loontrekkenden zijn alle
personen van 15 jaar of ouder die tijdens
de referentieweek minstens één uur werk
verrichtten (met of zonder formeel contract)
voor loon of salaris, of die tijdelijk niet op
het werk aanwezig waren (omwille van
ziekte, zwangerschapsverlof, vakantie,
sociaal conflict, weersomstandigheden of
andere redenen) en die een formele band
met hun baan hebben. Sinds 2021 wordt
een ononderbroken periode van meer dan
drie maanden tijdelijke werkloosheid niet
meer als tijdelijk afwezig beschouwd, maar
als een werkloosheid of inactiviteit. - Nietloontrekkenden: Niet-loontrekkenden zijn
alle personen die niet in dienst werken
van een werkgever en die gedurende de
referentieweek minstens één uur werk
verrichtten voor winst of die tijdens de
referentieweek tijdelijk afwezig waren.
Hierbij horen de zelfstandigen (zonder
personeel) en werkgevers (met personeel)
en de niet-vergoede helpers.
Beroepsbevolking

De beroepsbevolking of de actieve
N (Aantal)
bevolking (15 jaar en meer) bestaat uit de
personen met een job (werkende personen)
en de werklozen (volgens de definities IAB).

Totale bevolking

De totale bevolking omvat alle personen die N (Aantal)
op het nationale grondgebied wonen, ook al
zijn ze tijdelijk afwezig.

Werkloosheidsgraad

De werkloosheidsgraad geeft
% (Percentage)
het percentage werklozen in de
beroepsbevolking (werkenden + werklozen)
van 15 tot 64 jaar weer.
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Statistische variabelen
WerkgelegenheidsgraadDe werkgelegenheidsgraad geeft het
percentage werkende personen in een
bepaalde leeftijdsgroep (15-64 jaar, 20-64
jaar, ) weer.

% (Percentage)

Activiteitsgraad

De activiteitsgraad geeft het percentage
beroepsbevolking (werkende personen en
werklozen) in de bevolking van 15 tot en
met 64 jaar weer.

% (Percentage)

Trimester

-

N (Aantal)

Inactieve bevolking
(IAB)

De inactieve bevolking omvat alle
N (Aantal)
personen die tijdens de referentieweek
geen job hadden en evenmin werkloos
waren (volgens de definities van
het IAB). Bijvoorbeeld huismannen/
vrouwen, studenten, personen die
vrijwilligerswerk doen, gepensioneerden,
enz. op voorwaarde dat ze geen betaald
werk hebben, geen job zoeken of niet
onmiddellijk beschikbaar zijn voor een job.
Sinds 2021 vallen personen die langer dan
drie maanden tijdelijk werkloos zijn en geen
job zoeken of niet beschikbaar zijn hier ook
onder.

Economische activiteit Officiële nomenclatuur met een 'X' op het
(NACE-BEL)
einde van het nummer daar de informatie
slechts 4 posities bevat.

NACEBEL

Gewest

Gewest.

Gewest

-

-

-
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