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De Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) vanaf 2017 
1. Situering van de enquête 
De Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) is een enquête bij huishoudens die het aantal werkenden, werklozen en 
inactieven meet volgens internationaal vergelijkbare definities, samen met de kenmerken van deze groepen. De 
EAK wordt uitgevoerd vanaf 1983 en is sinds 1999 continu geworden, wat wil zeggen dat de steekproef gelijkmatig 
verdeeld is over alle weken van het jaar.  

De Enquête naar de Arbeidskrachten / Labour Force Survey wordt aan de statistische instituten van de Europese 
Unie opgelegd door Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een 
steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap. De enquête wordt gecoördineerd door Eurostat, 
het statistisch bureau van de Europese Unie.  Net als in vele 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 het koninklijk besluit van 25 maart 2016.. 

2. De hervormde enquête naar de arbeidskrachten vanaf 2017 
Wie tot en met de eerste helft van 2016 geselecteerd werd om deel te nemen aan de enquête, werd éénmalig face-
to-face bevraagd door een enquêteur. Vanaf 2017 is de situatie veranderd. 

Om tegemoet te komen aan nieuwe vereisten opgelegd door Eurostat, en om de kwaliteit van onze statistieken te 
verbeteren, werd de enquête naar de arbeidskrachten vanaf 2017 grondig hervormd. Concreet wordt aan de 
huishoudens die in een bepaald kwartaal een eerste keer deelgenomen hebben aan de enquête gevraagd of ze het 
kwartaal (en jaar) daarna nog in dezelfde arbeidsmarktsituatie verkeren of niet, aangevuld met nog een lijst van 
vragen. Om tegemoet te komen aan de vereisten van Eurostat dienen de geselecteerde huishoudens over een 
periode van 15 maanden 4 keer bevraagd te worden. De huishoudens worden 2 opeenvolgende kwartalen 
bevraagd, daarna 2 kwartalen niet en daarna 2 kwartalen opnieuw.  

Eerste bevraging 
De eerste bevraging van de geselecteerde huishoudens gebeurt zoals vroeger via enquêteurs die dagelijks op pad 
zijn om deze huishoudens face-to-face te interviewen. Dit gebeurt computergestuurd. Bij huishoudens die 
uitsluitend uit personen van 65 jaar en ouder bestaan waarvan niemand meer werkt, is een telefonische bevraging 
toegelaten. Het eerste interview wordt aangevuld met een beperkt aantal vragen (ad-hocmodule) die een specifiek 
arbeidsmarktgerelateerd thema uitdiepen. Dit thema wijzigt jaarlijks. Het aantal huishoudens dat elk kwartaal 
geselecteerd wordt voor deze eerste ondervraging bedraagt 6750. 

Tweede, derde en vierde bevraging 
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 of web.  

De Algemene Directie Statistiek tracht de last voor de respondenten (de huishoudens) zo laag mogelijk te houden 
door hen ‘slechts’ 4 keer te bevragen en geen 5, 6 of 8 keer zoals in andere landen het geval is. Bovendien komen 
een aantal vragen die weinig onderhevig zijn aan wijzigingen uitsluitend in de eerste bevraging aan bod en worden 
de opvolgbevragingen beperkt tot hetgeen nodig is om te voldoen aan de wettelijke en kwaliteitsvereisten. 
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