
Tot welke personencategorie behoort u?

Gelieve dit formulier met zwarte of blauwe inkt in te vullen

Deze vragen dienen enkel voor het opmaken van
globale en anonieme statistieken. Uw persoonlijke

gegevens worden daarna vernietigd.

1 kruis per vakje

1 teken per vakje

Om te corrigeren

Vul nooit onnodig een vakje in

Te vermijden

1. Staat u tenminste een keer per week niet-beroepsmatig
in voor hulp of verzorging van één of meerdere personen
met langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps
(bv.: beperkte mobiliteit)?

4a.

Indien JA, deze persoon of personen zijn:
(kruis indien nodig meerdere vakken aan)

4b.

Hoe is uw algemene gezondheidstoestand?2.

Hebt u last van één of meerdere langdurige ziekten,
langdurige aandoeningen of handicaps?

3a.

UW PERSOONx
1 2

1 2 3

3

4

4 5 6 7 8 9 0

ik ben leerling of student

zeer goed

ja

3c. Indien JA (vraag 3a), bent u
bedlegerig vanwege deze
ziekten, aandoeningen of
handicaps?

voortdurend

af en toe

niet of zelden

nee

goed redelijk slecht zeer slecht

ik heb een job (met eender welk statuut, leerjongen/meisje inbegrepen,
zelfs al wordt de betrekking tijdelijk niet uitgeoefend wegens ziekte, verlof,
loopbaanonderbreking, tijdelijke werkloosheid, enz.)

ja

iemand uit het huishouden

familielid(leden), niet behorend tot het
huishouden

buur (buren)

vriend(en), kennis(sen), enz.

nee

ik heb mijn vorige job verloren of opgegeven en ik zoek
een nieuwe job

ik zoek voor het eerst een job

pensioen

brugpensioen of gelijkgesteld (vb. terbeschikkingstelling)

familiale, sociale, persoonlijke, gezondheids- of andere
redenen

ik denk dat er geen job beschikbaar is voor mij (te oud,
beschik niet over geschikte kwalificaties, enz.)

ik oefen geen enkele beroepsactiviteit meer uit en ik zoek
geen nieuwe job (meer) om volgende redenen: 

ik heb nooit een beroepsactiviteit uitgeoefend en ik zoek
geen job

andere (omschrijf):

In te vullen door alle personen In te vullen door alle personen

Hoeveel levend geboren kinderen hebt u gehad?
(intussen overleden kinderen meetellen)
(vrouwen zonder levend geboren kinderen vullen “0” in)

5a.

In te vullen door alle vrouwen van 14 jaar en ouder

In welk jaar bent u voor de eerste maal gehuwd?

 (schrijf “0” indien u nooit gehuwd bent)

6a.

Naam, Voornaam en geboortedatum

Indien uw geboortedatum niet afgedrukt is of incorrect blijkt,
gelieve hem dan
hier in te vullen.

In welk jaar bent u voor het eerst gaan samenwonen
(binnen of buiten het huwelijk)?

(schrijf “0” indien u nooit hebt 
  samengewoond)

6b.

Geboortejaar van de onder vraag 5a vermelde kinderen
(in geval van meerlingen vult u dezelfde datum meermaals in)

5b.

voortdurend

af en toe

niet of zelden

3b. Indien JA, bent u door deze
ziekten, aandoeningen of
handicaps belemmerd in
uw dagelijkse bezigheden?

Indien JA, hoeveel tijd besteedt u gewoonlijk aan deze
hulp of verzorging?

4c.

minstens een keer per week
(maar niet elke dag)

dagelijks, minder dan 30 minuten

dagelijks, van 30 minuten tot minder dan 2 uur

dagelijks, van 2 uur tot minder dan 4 uur

dagelijks, 4 uur of meer

*

*

*

*

Deze vragen dienen enkel voor het opmaken van globale en anonieme statistieken.
Uw persoonlijke gegevens worden daarna vernietigd.

In te vullen door iedereen die een beroep
uitoefent of onderwijs volgt

Wat is de plaats waar u effectief werkt of onderwijs volgt?24.

welke werktijden hebt u gewoonlijk?a.

vaste werktijden

waar werkt u gewoonlijk?b.

ik werk op een vaste werkplaats (kantoor,
fabriek, werf, enz.) buiten mijn woning

hebt u uw beroep(en) tussen 1 en 7 oktober 2001 geheel
of gedeeltelijk uitgeoefend?

c.

ja

indien u op vraag 23c NEE hebt geantwoord, om welke
reden(en)?

d.

flexibele werktijden, vakantie, verlof

tijdelijk werk, contract van bepaalde duur,
werk als uitzendkracht

deeltijdse of technische werkloosheid

conflict op het werk (staking, lock-out)

ziekte, ongeval, tijdelijke werkongeschiktheid,
zwangerschapsverlof, familiale redenen
(vrijwillige) loopbaanonderbreking,

verlof zonder wedde
onderwijs, opleiding

nee

ik heb een reizend beroep en
vertrek thuis

ik heb een reizend beroep en vertrek
elders (station, depot, enz.)

ik werk thuis (via telewerk)

ik werk thuis (maar niet via telewerk)

onderbroken werktijden
(vb. in twee blokken: ochtend en avond)

variabele werktijden
(glijdende uren)

flexibele werktijden (bepaald door
werkgever volgens de noden van

de dienst of op vraag van de klant)
ploegenstelsel met opeenvolgende ploegen

andere (omschrijf):

andere (omschrijf):

behalve thuiswerk of reizend beroep vanuit de woning

(indien u werkt en onderwijs volgt, antwoord dan voor de bezigheid
die het meest verplaatsingen met zich meebrengt)
(indien u meerdere beroepen uitoefent, geef dan de voorrang aan
het hoofdberoep)

Naam

N° Straat

GemeentePostn°  

Vertrekt u om naar uw werk- of schoolplaats te gaan,
gewoonlijk

25.

uit uw woning (uw officiële woonplaats)

uit een andere woning (vermeld hieronder het adres)

N°
Straat

Gemeente
Postn° 

Hoeveel keer per dag legt u de weg heen en terug af tussen
de gewone plaats van vertrek en uw werk of school?

26a.

één keer per dag twee keer of meer per dag

Hoeveel dagen per week legt u deze weg heen en terug af?b.

1

geen (uitsluitend te voet)

Welk(e) vervoermiddel(en) gebruikt u meestal om deze weg
volledig af te leggen?

c.

Wat is de afgelegde afstand voor een enkele reis
(niet heen-terug)?

        (Indien de afstand minder dan 1 km bedraagt, vul dan “1” in)

d.

fiets

bromfiets, motor

vervoer georganiseerd door de werkgever of de school

auto, als bestuurder

auto, als medereiziger

trein

bus, tram, metro (De Lijn, TEC, MIVB)

2 3 4 5 6 of 7

Hoeveel keer per week combineert u gewoonlijk deze weg
met de volgende activiteiten?

f.

        ACTIVITEITEN                   AANTAL KEER PER WEEK

0 1 2 3 of meerboodschappen doen

0 1 2 3 of meer

0 1 2 3 of meer

een kind van school /
kinderopvang afhalen

andere (sport, cultuur,
bezoek, enz.)

0 1 2 3 of meerboodschappen doen

HEENreis

TERUGreis

0 1 2 3 of meer

0 1 2 3 of meer

een kind naar school /
kinderopvang brengen

andere (sport, cultuur,
bezoek, enz.)

kilometer

Wat waren uw vertrek- en aankomsttijden bij uw laatste
normale verplaatsing?
(wie de weg tenminste tweemaal per dag heeft afgelegd, geeft de
eerste heenreis en de laatste terugreis op)

e.

u
HEENreis:
(eerste)

u

min

min
TERUGreis:     
(laatste)

u

u

min

min

Vertrek Aankomst

We danken u hartelijk voor uw medewerking!

In het kader van uw: hoofd-
beroep

bij-
beroep

23.

Wanneer bent u gestopt met
uw beroepsactiviteiten?

Maand (1 tot 12) Jaar

Situatie op 1 oktober 2001

SPECIM
EN

SPECIM
EN



Hoe heet het bedrijf, de administratie of de instelling die
u leidt of waar u in dienst bent?

17.

In het kader van uw:
      
(laatste) hoofdberoep	

16.

G A remplir par toute personne exerçant ou ayant
exercé une activité rémunérée

(même si l'activité n'est ou n'a été exercée qu'une heure par semaine)

In te vullen door iedereen die een betaalde activiteit
uitoefent of heeft uitgeoefend

(zelfs als de activiteit maar één uur per week uitgeoefend wordt of werd)

In te vullen door iedereen van 15 jaar en ouder 

Antwoorden voor het hoofdberoep

Antwoorden voor het hoofdberoep en voor
het belangrijkste bijberoep

In te vullen door iedereen die een betaalde
activiteit uitoefent

(zelfs als de activiteit maar één uur per week uitgeoefend wordt)

(werklozen, gepensioneerden enz. antwoorden
voor hun laatste beroepsactiviteit)
(uit meerdere bijberoepen kiest u dat waaraan
u het meeste uren per week besteedt of dat u het
hoogste loon oplevert)

Uw huidige beroepssituatie15.

ik oefen een voltijdse beroepsactiviteit uit zonder
bijkomende beroepsactiviteit 

ik oefen een voltijdse beroepsactiviteit en één of meer
bijkomende beroepsactiviteiten uit

ik oefen een deeltijdse beroepsactiviteit uit

ik oefen meerdere deeltijdse beroepsactiviteiten uit

ik ben gepensioneerd en oefen een bijberoep uit

ik oefende vroeger een beroepsactiviteit uit en nu geen
meer (werkloos, gepensioneerd, enz.)

Hoeveel uren werkt u gewoonlijk per week ? 
(uren die leerkrachten aan voorbereidingen besteden en
overuren inbegrepen, ongeacht of ze betaald worden) 
(geef indien nodig een gemiddelde over verschillende weken)

(indien u geen bijberoep heeft, vul  “0” in)

Volgt u onderwijs of hebt u onderwijs gevolgd
(op school of elders)?

7.

Hoeveel jaren hebt u (reeds) onderwijs gevolgd?
(tel het lopende schooljaar niet mee indien u nog les volgt)
(vul “0” in indien u geen enkel jaar in het betrokken niveau
hebt gevolgd) 

8.

Kruis HET HOOGSTE onderwijsniveau aan dat u met
succes hebt beëindigd
 

9a.

Kruis ALLE diploma’s aan die u in het hoger onderwijs
hebt behaald

11a.

ja nee

lager onderwijs

lager middelbaar onderwijs (eerste 3 jaren)

postsecundair niet-hoger onderwijs (1)

hoger onderwijs (korte type, lange type of universiteit)

algemeen vormend

technisch

kunst

in België in het buitenland

beroeps

hoger middelbaar onderwijs (laatste 3 jaren)

algemeen vormend

technisch

kunst

beroeps

Indien u een diploma beroeps- of technisch
secundair onderwijs hebt behaald, in welke
richting was dat?

10.

toegepaste wetenschappen (fysica, scheikunde, enz.)

industrie (elektronica, elektriciteit, mechanica, enz.)

handel, boekhouding, bureauwerk 

sociale wetenschappen, opvoeding 

sport, gezondheid, paramedisch 

dienstverlening, schoonheidszorg, enz.

kleding, snit en naad 

bouw, hout

landbouwkunde, agronomie

voeding (bakkerij, slagerij, enz.)

hotelbedrijf, toerisme 

moderne talen

informatica

andere

kleuterleid(st)er, onderwijzer(es) lager onderwijs, regent(es)

niet-universitair van het korte type (één cyclus)

universiteit of hogeschool, lange type: 1e cyclus (kandidatuur)

universiteit of hogeschool, lange type: 2e cyclus (2)

universiteit of hogeschool: voortgezette/aanvullende opleiding (3)

doctoraat met proefschrift 

Wat is de volledige benaming van de diploma‘s van
hoger onderwijs vermeld in vraag 11a?
(vb.: graduaat in informatica, regentaat geschiedenis,
licentiaat in de Romaanse talen, bouwkundig burgerlijk
ingenieur, master in actuarial sciences, enz.)

11b.

(1) 7de jaar van secundair onderwijs, aanvullend secundair 
beroeps onderwijs (4e graad), ondernemersopleiding

(2) licentiaat, ingenieur, doctor zonder proefschrift, enz.
(3) GGS, GAS, postgraduaat, bijzondere licentie, aggregatie van 

het hoger secundair onderwijs, enz.
(4) kandidatuur, licentiaat, ingenieur, doctor in geneeskunde, 

enz.

Welke activiteit wordt er uitgeoefend in het bedrijf waar
u werkt?
(vb. garage, kleinhandel in meubelen, enz.)

18.

Omschrijf de graad, titel en/of kwalificatie van uw functie
(indien u ambtenaar bent, vermeld uw niveau en/of rang)

Wat is precies uw beroep?
(vb. elektricien, boekhouder, technicus, web-designer, enz.)

19.

Indien u werkgever bent, hoeveel personen bezoldigt u? 20.

hoofdberoep

uren per 
week

bijberoep

uren per 
week

Indien u werknemer bent, welk soort werk hebt u in
het kader van uw:

hoofd-
beroep

bij-
beroep

22.

vast werk (statutair of arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur) 

werk als uitzendkracht

seizoenwerk

werk voor bepaalde duur

werk in het kader van een
tewerkstellingsprogramma
(PWA, GESCO, IBF, PWB, Art. 123, enz.)

leercontract, werk in het kader van een
stage of een opleiding alternerend leren 
studentencontract

occasioneel werk (zonder formeel contract)
of ander

huidig  bijberoep 

statutair in de openbare sector

ondernemingshoofd in dienstverband

contractueel in de openbare sector

andere bediende in de privé sector

helper (van een zelfstandige)

huishoud- of dienstpersoneel

ander statuut (vb. PWA)

zonder statuut

arbeider in de privé sector, leerjongen/meisje

ondernemingshoofd niet in dienstverband

zelfstandige die voornamelijk voor één
persoon of één onderneming werkt

andere zelfstandige, vrij beroep

a. welk is (was) uw beroepsstatuut?

landbouw, bosbouw, visserij

industrie

bouwnijverheid

groot- of kleinhandel

onroerende goederen, verhuur

diensten aan bedrijven

particuliere huishoudens met werknemers

openbaar bestuur

onderwijs, opleiding

internationale instellingen

leger

gezondheidszorg en sociale dienstverlening

andere diensten

reparatie van (gebruiks)goederen en
voertuigen
vervoer, opslag en communicatie

hotels, cafés en restaurants (horeca)

financiële instellingen (bank, verzekering)

b. welk is (was) de activiteitssector van 
de instelling waar u werkt(e)?

In te vullen door iedereen die een getuigschrift
heeft behaald na een erkende beroepsopleiding

van tenminste 600 uren
(komt overeen met 6 maanden voltijdse opleiding)

Het betrof een:           (kruis indien nodig meerdere vakjes aan)12.

Het onderwijs of de beroepsopleiding die u op dit moment
volgt is

13.

beroepsopleiding gegeven door de VDAB,
FOREM, IBFFP, Middenstand, sociale promotie,
enz.

opleiding in het kader van uw beroep

beroepsopleiding gevolgd op eigen initiatief

voltijds

deeltijds overdag
(afzonderlijke cursus inbegrepen)

avond en/of weekendonderwijs

afstandsonderwijs

Welk onderwijs of welke beroepsopleiding volgt u?

buitengewoon secundair onderwijs

14.

kleuteronderwijs (buitengewoon inbegrepen)

lager onderwijs (buitengewoon inbegrepen)

buitengewoon secundair onderwijs

eerste graad secundair onderwijs (1e en 2e jaar)

algemeen vormend (1e of 2e leerjaar A)

beroeps (1e leerjaar B, 2e beroepsvoorbereidend leerjaar)

tweede of derde graad secundair onderwijs (andere jaren)

algemeen vormend 

technisch/kunst 

beroeps (deeltijds en middenstandsopleiding
inbegrepen)

hoger niet-universitair van het korte type / één cyclus

hoger niet-universitair van het lange type / twee cycli

universitair (4)

universiteit of hogeschool: voortgezette/aanvullende opleiding  (3)

doctoraat met proefschrift

In te vullen door iedereen die onderwijs
of die een beroepsopleiding volgt, 

ongeacht of hij/zij werkt 

postsecundair niet-hoger onderwijs (1)

andere beroepsopleiding

Indien u NEE hebt
geantwoord, ga naar vraag 15

lager
middelbaar
(lager +
hoger)

hoger
(korte of lange 
type, universiteit)

Op welke leeftijd hebt u dit niveau beëindigd? 9b.

Waar hebt u dit niveau beëindigd?9c.

(middenstandsopleiding 
inbegrepen)

21. 
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