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Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
 
Momenteel neemt België deel aan het Generaties en Gender Onderzoek (GGPS) 
dat wordt gecoördineerd door de Europese Economische Commissie van de 
Verenigde Naties (UNECE). Dit onderzoek heeft een louter wetenschappelijke 
bedoeling en wordt uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en 
Economische Informatie in samenwerking met het Vlaamse en Waalse gewest en 
de universitaire centra.  

De studie gaat in op relaties tussen partners (gehuwden en samenwonenden), 
gezinsvorming en relaties tussen de generaties (zorg voor kinderen en ouderen, 
solidariteit tussen generaties). De studie peilt zowel naar de reële situatie als naar 
de opinies over deze thema’s. Het beantwoorden van de vragen veronderstelt 
geen speciale kennis.  

U werd op toevallige wijze geselecteerd om deel te nemen aan een interview voor 
dit onderzoek. Uw medewerking is vanzelfsprekend vrijwillig en zal uiteraard geen 
nadelige gevolgen kennen wanneer u eventueel toch niet zou kunnen meewerken. 
Ook tijdens het interview staat het u volledig vrij vragen al dan niet te 
beantwoorden. Het spreekt echter voor zich dat ieders persoonlijke mening 
belangrijk is in dit onderzoek, dus ook de uwe. Wij zouden het dan ook bijzonder 
op prijs stellen als u uw medewerking zou verlenen aan deze studie. De meeste 
mensen die deelnemen aan deze internationale studie vinden het een interessante 
en aangename ervaring.  

Het afnemen van de interviews werd toevertrouwd aan het onderzoeksbureau TNS 
Dimarso.  
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Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld conform de statistiekwet en 
met volledig respect voor de privacy-wetgeving. De interviewer en de personen die 
de gegevens verwerken zijn verplicht tot strikte geheimhouding. De antwoorden 
van de deelnemers worden verwerkt tot algemene en anonieme statistieken die 
worden gebruikt om het sociaal beleid in België en Europa vorm te geven. 

Indien u nog vragen mocht hebben, kunt u steeds contact opnemen op het gratis 
nummer ####-#####. Wij hopen op uw medewerking. Alvast bedankt! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 
 

 
  

Annie VERSONNEN 
Adviseur-generaal  
Algemene Directie Statistiek en 
Economische Informatie 

Josée LEMAÎTRE 
Administrateur-generaal 
Studiedienst van de Vlaamse Regering 
 

 
 

 
 

 
Daniel DEFAYS 
Administrateur-général 
Institut wallon de l’évaluation, de la 
prospective et de la statistique 

prof. dr. Jaak BILLIET 
Voorzitter Wetenschappelijke 
Begeleidingscommissie GGPS 
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