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GGS BELGIUM – WAVE 1
Vragenlijst

Voorwoord
De Generations and Gender Survey Belgium (GGS Belgium) kadert binnen het internationale
Generations and Gender Programme, opgezet door UNECE. GGS Belgium is een
panelonderzoek bij een representatieve steekproef van 18 tot 79-jarigen dat in drie golven,
telkens met drie jaar tussen, wordt uitgevoerd. De enquête verzamelt gedetailleerde
informatie over een brede waaier aan socio-demografische thema’s die het best samen te
vatten zijn onder de twee noemers: generations en gender. Enerzijds is er uitgebreide
aandacht voor relaties tussen grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen, inclusief
gerelateerde thema’s zoals vergrijzing en ontgroening, intergenerationele steun, …
(‘Generations’). Anderzijds ligt de nadruk op de vele mogelijke vormen van relaties en
relatievorming (huwen, samenwonen, …) zowel in verband met de huidige relatie als vorige
relaties (‘Gender’).
GGS Belgium werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van Federaal
wetenschapsbeleid binnen het AGORA-programma, de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie (ADSEI), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het
Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS). Het
wetenschappelijk team bestaat uit onderzoekers van volgende instellingen: Vrije Universiteit
Brussel, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, de Université Catholique de Louvain,
Studiedienst van de Vlaamse Regering, Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de
la Statistique en de Association pour le Développement de la Recherche Appliquée en
Sciences Sociales.
Deze vragenlijst werd uitgewerkt door Karel Neels, Martine Corijn, Marc Debuisson, Sandrine
Dewaleffe, David De Wachter, Tom De Winter, Greet Lauwereys, Edith Lodewijckx, Inge
Pasteels, Jean-Paul Sanderson, Christophe Vandeschrick en Hannelore Van der Beken.

Opmerkingen voor de gebruiker
Dit document is de vragenlijst voor golf 1 zoals deze werd gebruikt bij het veldwerk. De filters
die werden gebruikt voor de routing doorheen de vragenlijst staan telkens in het blauw. De
namen van de variabelen zijn steeds in het rood in de rechterkolom terug te vinden. Sommige
vragen werden meerdere keren gesteld. Zo werd bijvoorbeeld HH13 (‘Is [Voornaam] een man
of een vrouw?’) gesteld aan alle huishoudleden. Er wordt in dat geval telkens vermeld hoe
vaak een vraag gesteld werd. In dit geval werden er maximaal 20 huishoudleden voorzien, dus
‘Array 1-20’. Dit komt overeen met een set variabelen gaande van HH13_1 tot HH13_20.
In sommige vragen werd de vraagstelling aangepast aan de hand van de antwoorden op
vorige vragen. Zo werd bijvoorbeeld bij vraag HH13 de voornaam van de persoon in kwestie
telkens automatisch ingevoerd in de vraag. Dit wordt genoteerd als volgt: ‘Is [Voornaam] een
man of een vrouw?’.
De vragen worden per module genummerd. Het vraagnummer bestaat uit twee delen, een
modulenummer en binnen elke module een volgnummer van de vraag.
De variabelennamen zijn afgeleid van de vraagnummers. Het modulenummer wordt
vervangen door een prefix. De variabelennamen in deze vragenlijst zijn dus opgebouwd uit
twee letters en één of meerdere cijfers. De letters CF, HH, CH, PA, HO, FE, PH, HE, AR, AP,
IN, VA en IR verwijzen naar één van de dertien modules waarvan de vraag deel uitmaakt, de
cijfers komen overeen met het volgnummer van de vraag binnen elke module. Een aparte lijst
van variabelen zijn de berekende variabelen of computed variables met prefix "CV". Deze
variabelen zijn niet gerelateerd aan een vraag uit de vragenlijst maar worden in de loop van
het interview berekend en als filtervariabele of controlevariabele gebruikt.

Overzicht van de gebruikte prefixen

Module 0 Contactenblad
Module 1 Huishouden
Module 2 Kinderen
Module 3 Echtgeno(o)t(e)/partner
Module 4 Organisatie van het huishouden en
kenmerken van het koppel

Contactform
Household
Children
Partner
Household Organization

CF
HH
CH
PA
HO

Module 5 Vruchtbaarheid
Module 6 Ouders en ouderlijk huis
Module 7 Gezondheid en welzijn
Module 8 Activiteiten en inkomsten van de
respondent

Fertility
Parental Home
Health
Activity Respondent

FE
PH
HE
AR

Module 9 Activiteiten en inkomsten van de
echtgeno(o)t(e)/partner

Activity Partner

AP

Module 10 Bezittingen, inkomsten en
erfenissen

Income

IN

Module 11 Waarden en opvattingen
Module 12 Einde van het interview en
opmerkingen van de enquêteur

Values
Interviewer report

VA
IR

Berekende variabelen

Computed variables

CV
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CONTACTENBLAD
Variabelen voor de organisatie :
Nummer van de enquêteur/trice
Steekproefcode

CV1
CV2

Nummer van de respondent(e) (11 posities)

CV3

Issue

CV5

Regio (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest)
Gemeente/stad
Commentaar

CV6

Gegevens over de contactnames
0.1 Naam van de respondent(e)

NAME

0.2 Telefoonnummer(s) van de respondent(e)

TEL

Geschiedenis van de contactnames 1 t.e.m. 10 (CF3 tot CF26)
0.3 Datum van contactname?
Dag: 1 tot en met 31

CF3
(Array 1-10)

Maand: 1 tot en met 12
Jaar: 2007 tot en met 2008
0.4 Dag van contactname?
1. Maandag
2. Dinsdag
3. Woensdag
4. Donderdag
5. Vrijdag
6. Zaterdag
7. Zondag

CF4
(Array 1-10)

0.5 Uur van contactname?
Uur: …

CF5
(Array 1-10)

Minuten: …
0.6 Wijze van contactname?
1. Huisbezoek
2. Telefonisch contact
3. Informatie via GGPS-eenheid
4. Huisbezoek, maar enkel via intercom
5. Andere wijze

CF6
(Array 1-10)

Als CF6 = 5
0.7 Verduidelijk: …

CF7
(Array 1-10)
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Als CF6 = 1, 4 of 5
0.8 Hebt u het adres van de respondent(e) kunnen vinden?
1. Ja, het adres bestaat nog altijd
2. Ja, maar de woning is gesloopt, bestaat niet meer
3. Ja, maar de woning is nog niet gebouwd, nog niet klaar om in te wonen
4. Ja, maar het is niet residentieel (commercieel, industrieel, school,…)
5. Ja, maar het is een collectief huishouden (rusthuis, instelling,…)
6. Ja, maar het is onbewoond
7. Neen, het is onbekend, onmogelijk te vinden
8. Andere situatie
Als CF8 = 8
0.9 Verduidelijk: …

CF8
(Array 1-10)

CF9
(Array 1-10)

0.10 Bent u er in geslaagd om iemand te contacteren?
1. Ja, contact met de respondent(e)
2. Ja, maar contact met iemand anders dan de respondent(e)
3. Ja, maar niet zeker of het de respondent(e) was of niet
4. Neen, helemaal geen contact
Als CF10 = 1, 2 of 3 (contact)
0.11 Wat is het resultaat van dit contact?
1. De respondent(e) heeft deelgenomen aan de enquête
2. Het interview was onmogelijk uit te voeren
3. De respondent(e) heeft geweigerd deel te nemen aan de enquête
(openlijk of niet)
4. Er werd een afspraak gemaakt

CF10
(Array 1-10)

CF11
(Array 1-10)

Als CF11 = 2 (interview onmogelijk) :
0.12 Waarom was een interview onmogelijk?
CF12
1. De respondent(e) is nog geen 18 jaar of is ouder dan 80 jaar (Array 1-10)
2. De respondent(e) is ziek, gehandicapt, heeft
geheugenproblemen,…
3. De respondent(e) begrijpt geen
Nederlands/Frans/Duits/Engels
4. De respondent(e) was niet beschikbaar gedurende de periode
van het veldwerk
5. De respondent(e) is overleden
6. De respondent(e) is verhuisd naar het buitenland
7. De respondent(e) is verhuisd binnen België
8. De respondent(e) leeft in een collectief huishouden
9. Andere reden
Als CF12 = 3
0.13 Welke taal spreekt de respondent(e)?
Verduidelijk: …
Weet niet (code 7) toelaten
Als CF12 = 7
0.14 Wat is het nieuw adres van de respondent(e)?
Straat: …
Nummer: …
Bus: …
Postcode: …
Gemeente: …
Weet niet (code 7) toelaten
Als CF12 = 8
0.15 Is de respondent(e) verhuisd naar een collectief
huishouden?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) toelaten
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CF13
(Array 1-10)

STREET
NUMBER
BUS
POSTCODE
COMM

CF15
(Array 1-10)

Als CF12 = 9 :
0.16 Verduidelijk: …

CF16
(Array 1-10)

Als CF11 = 3 (weigering) :
0.17 Waarom heeft de respondent(e) volgens u geweigerd?
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Dit hield verband met de duur van de enquête (heeft geen
tijd,…)
2. Dit hield verband met de behandelende onderwerpen in de
vragenlijst (te persoonlijk, geen interesse,…)
3. Dit was te wijten aan de enquête-methode (mondelinge
bevraging,…)
4. Dit geldt voor alle enquêtes
5. Andere reden
Als CF17 = 5 :
0.18 Verduidelijk: …

CF17
(Array 1-5)
(Array 1-10)

CF18
(Array 1-10)

Als CF11 = 3 (refus)
0.19 Is er volgens u een kans dat de respondent(e) in de
toekomst toch nog zou meewerken?
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) toelaten
Als CF8 = 1
0.20 Beschrijf het type woning van de respondent(e):
1. Eengezinswoning: open bebouwing of vrijstaande woning
2. Eengezinswoning: halfopen bebouwing
3. Eengezinswoning: gesloten bebouwing of rijwoning
4. Gebouw met 2 wooneenheden
5. Gebouw met 3 tot 9 wooneenheden
6. Gebouw met 10 wooneenheden of meer
7. Kamer of studio
8. Rusthuis of rust- en verzorgingstehuis (RVT)
9. Boerderij
10. Serviceflat
11. Ander type
Als CF20 = 11 :
0.21 Verduidelijk: …

CF19
(Array 1-10)

CF20

CF21

Als CF20 = 4 tot en met 11 :
0.22 Op welke verdieping woont de respondent(e)?
Verdieping: 0 tot en met 50

CF22

Als CF8 = 1
0.23 Beschrijf de omgeving van de woning:
CF23
1. Een landelijke of bosrijke omgeving met hoogstens enkele huizen of
andere gebouwen in het blikveld
2. Een niet al te grote dorpskom met gemengd uiterlijke, een verkaveling met
overwegend villa’s in een groen kader
3. Een woongebied met overwegend eengezinswoningen met voortuinen
4. Een verstedelijkt woongebied met dichte bebouwing van overwegend
eensgezinswoningen zonder voortuinen
5. Een verstedelijkt woongebied met dichte bebouwing van overwegend
meergezinswoningen of appartementen
6. Een verstedelijkt gebied met meer winkels en/of horeca dan woningen
7. Een verstedelijkt gebied met meer kantoren, groothandelszaken, bedrijven
of andere gebouwen dan huizen
8. Andere omgeving
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Als CF23 = 8 :
0.24 Verduidelijk: …

CF24

Als CF8 = 1
0.25 In welke staat bevinden zich de woningen en gebouwen in deze
woonomgeving in het algemeen?
1. In zeer goede staat
2. In goede staat
3. Geen goede maar ook geen slechte staat
4. In slechte staat
5. In zeer slechte staat
Als CF8 = 1
0.26 In welke staat bevindt zich de woning of het gebouw van de
respondent(e) in vergelijking met de andere woningen en gebouwen in
deze woonomgeving?
1. In veel betere staat
2. In betere staat
3. Ongeveer in dezelfde staat
4. In slechtere staat
5. In veel slechtere staat
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CF25

CF26

HUISHOUDEN
Als CF11 = 1
1.1 Tijdstip waarop het interview van start gaat?
Uur: …
Minuten: …
1.2 Datum waarop het interview van start gaat?
Dag: 1 tot en met 31
Maand: 1 tot en met 12
Jaar: 2007 tot en met 2008

HH1

HH2

Het doel van het Generaties en Gender onderzoek is enerzijds de
veranderingen in de relatie- en gezinsvorming in beeld brengen en
anderzijds de relaties tussen de verschillende generaties beter begrijpen.
Dit houdt in dat bepaalde vragen uw privé-leven betreffen. Daarom zijn er
in de mate van het mogelijke liefst geen andere personen aanwezig in
dezelfde ruimte gedurende dit interview. Daarenboven kunt u steeds
weigeren om op één of meerdere vragen te antwoorden indien u dat
wenst.
Ik wens nogmaals te benadrukken dat de kwaliteit van het onderzoek
steunt op uw medewerking en dat de antwoorden die u geeft geheel
anoniem zullen blijven en beschermd zijn door de statistiekwet.
Wenst u nog vragen te stellen over deze enquête alvorens we starten met
het invullen van de vragenlijst?

1.3 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Als HH3=1:
1.4 Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan:
4 antwoorden mogelijk
1. Echtgeno(o)t(e)/ partner
2. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (van 6 jaar of ouder)
3. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (jonger dan 6 jaar)
4. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 7) toelaten

HH3

HH4
(Array 1-4)

A. Samenstelling van het huishouden
Om te beginnen wil ik samen met u een lijst opstellen van de personen die deel uitmaken
van dit huishouden.

Leden van huishouden:
De respondent(e) geeft zelf een lijst van de leden van zijn/haar huishouden, zonder verdere
toelichting. Bij twijfel kan men de volgende definitie gebruiken:
"Een huishouden bestaat uit die personen die gedurende een normale week minstens 4 dagen
onder hetzelfde dak wonen.
De volgende personen behoren eveneens tot het huishouden:
1. kinderen met een co-ouderschapsregeling zelfs als ze gedomicilieerd zijn bij de andere ouder
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2. personen die op dit adres wonen maar die te ver van dit adres werken of studeren om elke dag
naar huis te komen
3. personen die tijdelijk in het ziekenhuis of in de gevangenis verblijven
Tijdelijke gasten behoren niet tot het huishouden.
Tabel van de huishoudsamenstelling: 1 rij per persoon, maximaal 20 personen
1.5 Rangordenummer per persoon: 01 voor de respondent(e), dan 02, 03
enz.

HH5
(Array 1-20)

Laten we met uzelf beginnen.
Voor de respondent(e) (HH5_1=1):
1.6 Wat is uw voornaam?
Voluit (maximaal 15 karakters)

HH11_1

1.7 U bent een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw

HH13_1

1.8 Wanneer bent u geboren?
Dag: 1 tot en met 31
Weet niet (code 97) et Weigering (code 98) toelaten
Maand: 1 tot en met 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1928 tot en met 1989
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als HH14YY_1 = 9997 of 9998:
1.9 Hoe oud bent u?
Leeftijd: 0 tot en met 99

HH14JJ_1
HH14MM_1
HH14YY_1

HH15_1

ALS HH14YY_1 NE (9997 of 9998):
HH15_1 wordt automatisch berekend (leeftijd in verstreken jaren op het
moment van het interview)
1.10 Zijn er nog andere personen die deel uitmaken van uw huishouden?
1. Ja
2. Neen
Als HH16=1:
1.11 Wat is de voornaam van deze persoon?
Voluit (maximaal 15 karakters)

HH16_1

HH11
(Array 2-20)

Als HH16=1:
1.12 Welke relatie heeft [Voornaam] met u? Is hij/zij uw …
HH12
TOON KAART 1.1.: RELATIES MET DE RESPONDENT
(Array 2-20)
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Kind met mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner
3. Kind met mijn vorige echtgeno(o)t(e)/partner
4. Kind van mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner met iemand anders
5. Adoptief kind (van mezelf en/of mijn echtgeno(o)te/partner)
6. Pleegkind (van mezelf en/of mijn echtgeno(o)te/partner)
7. Echtgeno(o)t(e)/partner van één van mijn kinderen (schoonzoon of
schoondochter)
8. Biologische ouder
9. Adoptief ouder
10. Stiefouder of pleegouder
11. Biologische of adoptief ouder van mijn echtgeno(o)t(e)/partner
12. Stiefouder of pleegouder van mijn echtgeno(o)t(e)/partner
13. Kleinkind of achterkleinkind (van mezelf of mijn echtgeno(o)t(e)/partner)
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14. Grootouder of overgrootouder (van mezelf of mijn echtgeno(o)t(e)/partner)
15. Broer/zus (halfbroer/halfzus, stiefbroer/stiefzus)
16. Broer/zus van mijn echtgeno(o)t(e) /partner (halfbroer/halfzus,
stiefbroer/stiefzus)
17. Ander lid van mijn familie
18. Ander lid van de familie van mijn echtgeno(o)t(e)/partner
19. Geen familielid
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) zijn niet toegelaten
Als HH16=1:
1.13 Is [Voornaam] een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw

HH13
(Array 2-20)

Als HH16=1:
1.14 Wanneer is [Voornaam] geboren?
Maand: 1 tot en met 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1885 tot en met 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als HH14YY = 9997 of 9998:
1.15 Hoe oud is [Voornaam]?
Leeftijd: 0 tot en met 99

HH14MM
(Array 2-20)
HH14YY
(Array 2-20)
HH15
(Array 2-20)

Als HH14YY_# ne (9997 of 9998):
HH15 wordt automatisch berekend (leeftijd in verstreken jaren op het
moment van het interview)
Als HH16=1:
1.16 Zijn er nog andere personen die deel uitmaken van uw huishouden?
1. Ja → stel de vragen VOORNAAM en HH12 en HH16
2. Neen → ga verder

HH16
(Array 2-20)

Als HH16 = 2:
1.17 Zijn er andere leden van het huishouden die hier gewoonlijk wonen, HH17
maar die momenteel afwezig zijn omwille van hun studies, hun werk, een (Array 2-20)
verblijf in het ziekenhuis of elders?
1. Ja → stel de vragen VOORNAAM en HH12 en HH17
2. Neen → ga verder
STEL DE VRAGEN HH13 TOT HH17 VOOR ELK LID VAN HET HUISHOUDEN

CV10 wordt automatisch berekend (aantal biologische kinderen die deel CV10
uitmaken van het huishouden = aantal lijnen in het huishoudrooster
waarvoor HH12 = 2 of 3)
1.18 Samengevat mag men dus zeggen dat u [CV10] biologische kinderen HH18
hebt die deel uitmaken van uw huishouden. Is dit correct?
1. Ja → ga verder
2. Neen → ga naar de huishoudgrid
Ik zou nu graag enkele vragen stellen over uzelf.
1.19 Bent u in België geboren?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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HH19

Als HH19 = 1 (België):
1.20 In welke gemeente woonde uw moeder toen u werd geboren?
Codering met lijst van Steden/Gemeenten
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als HH19 = 2 (Buitenland):
1.21 In welk land bent u geboren?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 997) of Weigering (code 998) toelaten
Als HH19 = 2 (Buitenland):
1.22 Sinds wanneer verblijft u permanent in België?
Voor de enquêteur(trice): Feitelijke situatie, ook voor
kandidaatvluchtelingen
Maand: 1 tot 16 (winter, begin van het jaar=13, lente=14, zomer=15,
herfst en winter, einde van het jaar=16)
Weet niet (code 97) of Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1928 tot 2007
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als HH22YY = weet niet (9997) of weigering (9998):
1.23 Sinds welke leeftijd verblijft u permanent in België?
Leeftijd: 0 tot en met 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
1.24 Hebt u de Belgische nationaliteit?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) of Weigering (code 8) toelaten
Als HH24=1:
1.25 Hoe hebt u de Belgische nationaliteit verworven?
TOON KAART 1.2: VERWERVING BELGISCHE NATIONALITEIT
1. Door geboorte
2. Door naturalisatie bij meerderjarigheid
3. Door naturalisatie bij huwelijk
4. Door naturalisatie op aanvraag
5. Door naturalisatie via een andere procedure
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HH25=1:
1.26 Had u nog een andere nationaliteit bij de geboorte?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) of Weigering (code 8) toelaten
Als HH26=1:
1.27 Welke was die nationaliteit?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en Weigering (code 9...98) toelaten
Als HH25=2, 3, 4 of 5:
1.28 Welke was uw nationaliteit bij de geboorte?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en Weigering (code 9...98) toelaten
Als HH24 = 2:
1.29 Welke is uw huidige nationaliteit?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en Weigering (code 9...98) toelaten
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HH20

HH21

HH22MM

HH22YY
HH23

HH24

HH25

HH26

HH27

HH28

HH29

Als HH24=2:
1.30 Had u een andere nationaliteit bij de geboorte?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) of Weigering (code 8) toelaten
Als HH30=1:
1.31 Welke was uw nationaliteit bij de geboorte?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en Weigering (code 9...98) toelaten
1.32 Welke categorie op deze kaart beschrijft het best uw huidige
wettelijke burgerlijke staat?
TOON KAART 1.3: BURGERLIJKE STAAT
1. Nooit gehuwd
2. Gehuwd
3. Feitelijk gescheiden
4. Echtgescheiden
5. Verweduwd
Weet niet (code 7) of Weigering (code 8) toelaten

HH30

HH31

HH32

1.33 Welke categorie op deze kaart beschrijft het best uw huidige HH38_1
beroepssituatie?
TOON KAART 1.4: BEROEPSSITUATIE
1. Loontrekkende (inclusief loopbaanonderbreking of tijdskrediet)
2. Zelfstandige in hoofdberoep
3. Help(st)er of meewerkend familielid in een familiebedrijf of
landbouwbedrijf
4. Op leercontract of betaalde stage
5. Leerling(e) of student(e)
6. In beroepsopleiding of op onbetaalde stage
7. Niet-werkende werkzoekende
8. Vervroegd gepensioneerde of gepensioneerde
9. Bruggepensioneerde
10. In vaderschapsverlof
11. In moederschapsrust
12. In ouderschapsverlof
13. In langdurig ziekteverlof of permanente arbeidsongeschiktheid
14. Huisvrouw of huisman
15. Andere situatie
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) zijn niet toegelaten

Als HH38_1 =15:
1.34 Verduidelijk: …

HH34

1.35 Verblijft u regelmatig op een ander adres?
HH41_1
Voor de enquêteur/trice: Het gaat om personen die ver van hun officiële
woonplaats studeren of werken waardoor ze niet elke dag naar huis (kunnen)
gaan. Het gaat niet om tweede verblijven of buitenverblijven.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HH41_1=1:
1.36 Hoe vaak verblijft u op dit ander adres?
Aantal dagen: 1 tot en met 365
Weet niet (code 997) en Weigering (998) toelaten
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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HH42FF_1
HH42UU_1

Als HH12 = 2 tot 6, 8 tot 14:
1.37 Om uw gezinssituatie beter te begrijpen, vragen we u om aan te HH37
geven welke van de volgende omschrijvingen het best aansluiten bij uw (Array 1-3)
huidige situatie.
Voor de enquêteur/trice: Meerdere antwoorden mogelijk.
TOON KAART 1.5: WOONSITUATIE
1. Mijn kinderen of (achter)kleinkinderen wonen bij mij
2. Ik woon bij mijn kinderen of (achter)kleinkinderen
3. Ik woon bij mijn ouders of (over)grootouders
4. Ik
woon
bij
de
ouders
of
(over)grootouders
van
mijn
echtgeno(o)t(e)/partner
5. Mijn ouders of (over)grootouders wonen bij mij
6. De ouders of (over)grootouders van mijn echtgeno(o)t(e)/partner wonen bij
mij
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

Als het MAX van HH5 > 1:
Ik wil nu enkele vragen stellen over de andere personen van dit
huishouden.
Als HH15_# >= 14 (lid van het huishouden minstens 14 jaar):
1.38 Welke categorie op deze kaart omschrijft het best de huidige HH38
beroepssituatie van [Voornaam]?
(Array 2-20)
TOON KAART 1.6: BEROEPSSITUATIE
1. Loontrekkende (inclusief loopbaanonderbreking of tijdskrediet)
2. Zelfstandige in hoofdberoep
3. Help(st)er of meewerkend familielid in een familiebedrijf of
landbouwbedrijf
4. Op leercontract of betaalde stage
5. Leerling(e) of student(e)
6. In beroepsopleiding of op onbetaalde stage
7. Niet-werkende werkzoekende
8. Vervroegd gepensioneerde of gepensioneerde
9. Bruggepensioneerde
10. In vaderschapsverlof
11. In moederschapsrust
12. In ouderschapsverlof
13. In langdurig ziekteverlof of permanente arbeidsongeschiktheid
14. Huisvrouw of huisman
15. Andere situatie
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als HH12 = 2 tot 19:
1.39 Sinds wanneer wonen [Voornaam] en u samen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
90= sinds de geboorte
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1910 tot 2008
9000= sinds de geboorte
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als HH39YY = 9997 of 9998
1.40 Hoe oud was u toen [Voornaam] en u gingen samenwonen?
Leeftijd: 0 tot en met 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

HH39MM
(Array 2-20)
HH39YY
(Array 2-20)

HH40
Array 2-20)

1.41 Verblijft [Voornaam] regelmatig op een ander adres?
HH41
Voor de enquêteur/trice: Het gaat om personen die ver van hun officiële (Array 2-20)
woonplaats studeren of werken waardoor ze niet elke dag naar huis (kunnen)
gaan. Het gaat niet om tweede verblijven of buitenverblijven.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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Als HH35 = 1:
1.42 Hoe vaak verblijft [Voornaam] op dit andere adres?
Aantal dagen: 1 tot en met 365
Weet niet (code 997) en Weigering (998) toelaten
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

HH42FF
(Array 2-20)
HH42UU
(Array 2-20)

1.43 Is [Voornaam] belemmerd in zijn/haar normale dagelijkse HH43
bezigheden vanwege een lichamelijk of mentaal gezondheidsprobleem (Array 2-20)
of een handicap?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HH43 = 1:
1.44 Heeft [Voornaam] hulp nodig voor zijn/haar persoonsverzorging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
1.44a Om te eten

HH44a
(Array 2-20)
HH44b
(Array 2-20)
HH44c
(Array 2-20)
HH44d
(Array 2-20)
HH44e
(Array 2-20)

1.44b Om op te staan
1.44c Om zich aan te kleden
1.44d Om zich te wassen
1.44e Om naar het toilet te gaan

STEL DE VRAGEN HH38 TOT HH44e VOOR ELK LID VAN HET HUISHOUDEN
B. De woning
Ik zou nu graag enkele vragen stellen over uw woning.
1.45 Uit hoeveel kamers bestaat uw woning, ZONDER de keuken, de
badkamer(s) en de toiletten mee te tellen? Kamers die uitsluitend dienen
voor het werk, gangen, bergingen, kelders en zolders worden eveneens
niet meegerekend.
TOON KAART 1.7: AANTAL KAMERS IN WONING
HH45
Aantal kamers: 1 tot en met 20
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

1.46 Bewoont uw huishouden deze woning als eigenaar, huurder of HH46
kosteloos?
1. Eigenaar, mede-eigenaar of vruchtgebruiker
2. Huurder of onderhuurder
3. Kosteloos
4. Andere
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HH46 = 4:
1.47 Verduidelijk: …

HH47
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1.48 In welke mate bent u tevreden over uw woning? Geef een cijfer van HH48
0 tot 10 waarbij 0 «helemaal ontevreden» betekent en 10 «helemaal
tevreden»
TOON KAART 1.8: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
1.49 Hebt u problemen met de volgende kenmerken van uw woning en
haar omgeving?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
1.49a Structuur van de woning, bijvoorbeeld het dak, de binnen- of
buitenmuren, de vloer, de ramen, …

HH49a

1.49b Omvang van de woning want te klein

HH49b

1.49c Omvang van de woning want te groot

HH49c

1.49d Helderheid in de woning want te somber, onvoldoende licht

HH49d

1.49e Geluid van de buren of van de straat

HH49e

1.49f Milieuvervuiling of andere milieuproblemen

HH49f

1.49g Criminaliteit, geweld of vandalisme in de buurt

HH49g

1.49h Gebrek aan parkeergelegenheid in de buurt

HH49h

1.49i Gebrek aan diensten en handelszaken

HH49i

1.49j Gebrek aan ontspanningsmogelijkheden, bijvoorbeeld park of
speelplein, …

HH49j

1.49k Gebrek aan openbaar vervoer

HH49k

1.49l Te ver af wonen van familie

HH49l

1.50 Sinds wanneer woont u in deze woning?
Maand: 1 tot en met 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98)
Jaar: 1928 tot en met 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten

Als HH50YY = Weet niet (code 9997) of Weigering (code 9998) :
1.51 Sinds welke leeftijd woont u in deze woning?
Leeftijd: 0 tot en met 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
1.52 Bent u van plan om de komende drie jaar te verhuizen?
TOON KAART 1.9: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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HH50MM
HH50YY

HH51

HH52

Als HH52 = 3 of 4:
1.53 Zou u dan verhuizen naar een ander land, naar een andere
stad/gemeente of binnen dezelfde stad/gemeente?
1. Naar een ander land
2. Naar een andere stad/gemeente
3. Binnen dezelfde stad/gemeente
4. In hetzelfde land, maar ik weet niet in welke stad/gemeente
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HH52 = 3 of 4:
1.54 Om welk redenen zou u verhuizen?
Maximaal drie antwoorden mogelijk

HH53

HH54
(Array 1-3)

TOON KAART 1.10: VERHUIZING
1. Wijziging in de gezinssituatie (huwelijk/samenwonen, scheiding,
geboorte, overlijden of het vertrek van een familielid)
2. Wijziging van de beroepsactiviteit
3. Wijziging van werkplaats
4. Het verwerven van een eigendom
5. Gezondheidsproblemen
6. De wens om dichter bij andere leden van de familie te wonen
7. De grootte van de huidige woning (te klein of te groot)
8. De kwaliteit van de huidige woning
9. De omgeving van de huidige woning
10. Het verlaten van het ouderlijke huis
11. De kosten van de huidige woning
12. Andere reden
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als HH54 = 12 :
1.55 Verduidelijk: …

HH55

C. Studies
Ik zou nu graag enkele vragen stellen over uw schooltijd en uw studies. Gelieve rekening te
houden met alle studies of gevolgde opleidingen waarvoor u een diploma of getuigschrift
hebt behaald. Het gaat niet om studies of opleidingen gevolgd als hobby, zelfs met diploma.
1.56 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u met succes heeft
behaald?

Voor de enquêteur(trice): Buitenlandse diploma's moeten op hetzelfde
niveau worden gecodeerd als vergelijkbare Belgische diploma's.
TOON KAART 1.11: OPLEIDINGSNIVEAU
0. Ongeschoold – Geen diploma of getuigschrift – Koranschool – …
1. Lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
2. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): opleidingsvorm 1 en 2 –
tussenliggende graad van opleidingsvorm 3 en 4
3. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): getuigschrift opleidingsvorm
3 en 4
Lager secundair onderwijs (dwz. het derde leerjaar in het oud systeem of
de tweede graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
4. Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
5. Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
6. Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
7. Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
Hoger secundair onderwijs (dwz. het zesde leerjaar in het oud systeem of
het tweede leerjaar van de derde graad in het nieuw systeem is met
succes beëindigd)
8. Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9. Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10. Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11. Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO – middenstandsopleiding/leertijd
en deeltijds beroepssecundair onderwijs inbegrepen)
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HH56

Postsecundair (dwz. het zevende leerjaar of het derde leerjaar van de
derde graad van het gewoon secundair onderwijs (ASO – TSO – KSO –
BSO) of van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) of de vierde
graad van het beroepsonderwijs (BSO – ondernemersopleiding
inbegrepen) is met succes beëindigd)
12. Postsecundair niet-hoger onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (één cyclus)
13. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (twee- of driejarige
opleiding) of bachelor in het hoger professioneel onderwijs (driejarige
opleiding)
14. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type: Voortgezette
opleiding of aanvullende bachelor (bachelor na bachelor) in het hoger
professioneel onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (twee cycli)
15. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Kandidaat
(tweejarige opleiding) of bachelor in het academisch onderwijs (driejarige
opleiding)
16. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Licentiaat of master
(vier- of vijfjarige opleiding)
17. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Voortgezette
opleiding of aanvullende master (master na master)
Hoger universitair onderwijs
18. Hoger universitair onderwijs: Kandidaat (tweejarige opleiding) of bachelor
(driejarige opleiding)
19. Hoger universitair onderwijs: Licentiaat of master (minimum vierjarige
opleiding) (geneeskunde en dierengeneeskunde inbegrepen)
20. Hoger universitair onderwijs: Voortgezette opleiding of aanvullende
master (master na master)
21. Hoger universitair onderwijs: Doctoraat met proefschrift
Andere
22. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als HH56= 9 of 11:
1.57 In welke richting?

HH57
(Array 1-3)
Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan
indien de respondent(e) meerdere diploma’s behaald heeft binnen
hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 1.12: STUDIERICHTING (3° graad TSO – 3° graad BSO)
1. Landbouw en tuinbouw
2. Auto, koeling en warmte, mechanica – elektriciteit
3. Bouw en hout
4. Grafische technieken
5. Handel
6. Personenzorg en lichaamsverzorging
7. Optiek, tandtechnieken, orthopedische technieken en chemie
8. Fotografie, goud en juwelen
9. Voeding
10. Mode, textiel en decoratieve technieken
11. Toerisme
12. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als HH56= 12:
1.58 In welke richting?

Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan
indien de respondent(e) meerdere diploma’s behaald heeft binnen
hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 1.13: STUDIERICHTING (7° leerjaar SO – 4° graad
BSO)
Hoger secundair technisch en beroepsonderwijs (TSO – BSO)
1. Landbouw en tuinbouw
2. Auto, koeling en warmte, mechanica – elektriciteit
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HH58
(Array 1-3)

3. Bouw en hout
4. Grafische technieken
5. Handel
6. Personenzorg en lichaamsverzorging
7. Optiek, tandtechnieken, orthopedische technieken en chemie
8. Fotografie, goud en juwelen
9. Voeding
10. Mode, textiel en decoratieve technieken
11. Toerisme
12. Algemeen BSO
Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
13. Beeldende kunsten en podiumkunsten
Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
14. Bijzondere wetenschappelijke vorming
Andere
15. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als HH56= 13 of 14:
1.59 In welke richting?

Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan
indien de respondent(e) meerdere diploma’s behaald heeft binnen
hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 1.14: STUDIERICHTING (Hoger niet-universitair korte
type)
1. Biotechniek
2. Audiovisuele en beeldende kunst – muziek en dramatische kunst
3. Handelswetenschappen en bedrijfskunde
4. Gezondheidszorg
5. Onderwijs
6. Sociaal-agogisch werk
7. Industriële wetenschappen en technologie
8. Architectuur
9. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als HH56= 15, 16 of 17:
1.60 In welke richting?

Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan
indien de respondent(e) meerdere diploma’s behaald heeft binnen
hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 1.15: STUDIERICHTING (Hoger niet-universitair lange
type)
1. Biotechniek
2. Audiovisuele en beeldende kunst – muziek en dramatische kunst
3. Handelswetenschappen en bedrijfskunde
4. Gezondheidszorg
5. Sociaal-agogisch werk
6. Industriële wetenschappen en technologie
7. Toegepaste taalkunde
8. Architectuur
9. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als HH56=18, 19, 20 of 21:
1.61 In welke richting?

Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan
indien de respondent(e) meerdere diploma’s behaald heeft binnen
hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 1.16: STUDIERICHTING (Universitair onderwijs)
1. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht
2. Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
3. Geschiedenis
4. Taal- en letterkunde
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HH59
(Array 1-3)

HH60
(Array 1-3)

HH61
(Array 1-3)

5. Archeologie en kunstwetenschappen
6. Rechten en notariaat
7. Criminologische wetenschappen
8. Psychologie
9. Pedagogische Wetenschappen
10. Economische en toegepaste economische wetenschappen
11. Politieke wetenschappen
12. Sociale wetenschappen
13. Wetenschappen
14. Biomedische wetenschappen
15. Toegepaste wetenschappen
16. Geneeskunde
17. Tandheelkunde
18. Diergeneeskunde
19. Sociale gezondheidswetenschappen
20. Farmaceutische wetenschappen
21. Lichamelijke opvoeding
22. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
23. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als HH56>1:
1.62 In welk jaar hebt u uw diploma behaald?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1936 tot en met 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als HH62YY = Weet niet (code 9997) of Weigering (code 9998):
1.63 Hoe oud was u toen u uw diploma behaalde?
Leeftijd: 0 tot en met 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als HH56>1:
1.64 In welk land hebt u dit diploma behaald?
Codering aan de hand van tabel van landen
Weet niet (code 9…97) en Weigering (code 9…98) toelaten
1.65 Volgt u momenteel nog een opleiding? Het gaat niet om studies of
opleidingen gevolgd als hobby, zelfs met diploma.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HH65=2 en HH56 > 0: de persoon heeft studies gedaan maar nu
niet meer
1.66 Wanneer hebt u uw studies beëindigd?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1936 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als HH66YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
1.67 Hoe oud was u toen u uw studies beëindigde?
Leeftijd: 0 tot en met 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als HH65=2:
1.68 Bent u van plan om opnieuw te gaan studeren de komende drie
jaar?
TOON KAART 1.17: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk
4. Ja, zeker wel
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HH62MM
HH62YY

HH63

HH64

HH65

HH66MM
HH66YY

HH67

HH68

Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HH65=1:
1.69 Maakt dit deel uit van uw initiële opleiding?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HH69=2:
1.70 Wanneer hebt u uw initiële opleiding beëindigd?
Maand: 1 tot en met 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1928 tot en met 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als HH70YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
1.71 Hoe oud was u toen u uw initiële opleiding beëindigde?
Leeftijd: 0 tot en met 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als HH3=1 :
1.72 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
3. Een beetje
4. Helemaal niet
Als HH72=1, 2 of 3 :
1.73 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent(e)
2. De respondent(e) aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent(e)
4. Andere manier
Als HH73=4 :
1.74 Verduidelijk: …

HH69

HH70MM
HH70YY

HH71

HH72

HH73
(Array 1-4)

HH74
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KINDEREN
Variabelen berekend in Blaise:
CV14: Aanwezigheid van kinderen jonger dan 14 jaar in het huishouden
Als er een kind van jonger dan 14 jaar aanwezig is in uw huishouden (HH12 in {2,3,4,5,6, 13}
en HH15 < 14)
dan

CV14 = 1

anders

CV14 = 2

CV17: aanwezigheid van kinderen van 14 jaar of ouder in het huishouden
Als er een kind van 14 jaar of ouder in het huishouden is (HH12 in {2,3,4,5,6, 13} en HH15
>= 14)
dan

CV17 = 1

anders

CV17 = 2

CV15: Aanwezigheid van kinderen in het huishouden
Als er een kind is in het huishouden (CV14 = 1 of CV17 =1)
dan

CV15 = 1

anders

CV15 =2

CV16: Aanwezigheid van kinderen van 16 jaar of ouder in het huishouden
Als er een kind van 16 jaar of ouder in het huishouden is (HH12 in {2,3,4,5,6, 13} en HH15>=
16)
dan

CV16 = 1

anders

CV16 = 2

CV20: Aantal volwassenen van 14 jaar of ouder, andere dan de echtgeno(o)t(e)/partner, in
het huishouden: HH12<> 1 en HH15 >= 14
CV18: Aanwezigheid van een echtgeno(o)t(e)/partner
Als er een echtgeno(o)t(e)/partner in het huishouden is (HH12 = 1)
dan

CV18 = 1

anders

CV18 = 2

CV11 = Aantal kinderen in het huishouden van jonger dan 14 jaar
(HH12 in {2,3,4,5,6, 13} en HH15<14)
CV10 = Aantal kinderen van 14 jaar of ouder in het huishouden
(HH12 in {2,3,4,5,6, 13} en HH15>=14)
CV13 = Aantal biologische of adoptief kinderen van de geïnterviewde in het huishouden
(HH12 in {2,3,5})
CV12 = aantal kinderen van 16 jaar of ouder in het huishouden
(HH12 in {2,3,4,5,6, 13} en HH15>=16)

22

We gaan het nu hebben over kinderen.
2.1 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Als CH1=1:
2.2 Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan
4 antwoorden mogelijk
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Kind(eren), stiefkinderen, kleinkinderen (van 6 jaar en ouder)
3. Kind(eren), stiefkinderen, kleinkinderen (jonger dan 6 jaar)
4. Andere volwassenen
Weet niet (code 7) toelaten

CH1

CH2
(Array 1-4)

A. Kinderopvang
Dit deel van de vragenlijst is onderverdeeld in 3 delen:
1. Opvang van kinderen van het huishouden (CH1 tot CH18):
- taakverdeling
- kinderopvang door familie of vrienden
- kinderopvang door een organisatie
- ouderschapsverlof
2. Opvang van eventuele kleinkinderen (CH19 tot CH23UU):
3. Opvang van kinderen die geen deel uitmaken van het huishouden (CH24 tot CH26)
1. Het gedeelte «Opvang van kinderen van het huishouden », CH1 tot CH18, wordt gevraagd
als er minstens één kind jonger is dan 14 jaar, CV14 = 1 in het huishouden:
*** Taakverdeling met betrekking tot de kinderen in het huishouden: CH3a tot CH5 ***
2.3 Ik ga u een lijst van taken voorlezen die moeten worden uitgevoerd wanneer men
samenleeft met kinderen. Kan u aangeven wie in uw huishouden deze taken op zich neemt?
(CH3a tot CH4f)
TOON KAART 2.1: WIE DOET WAT VOOR DE KINDEREN?
1. Altijd ikzelf
2. Meestal ikzelf
3. Evenveel ikzelf als mijn echtgeno(o)t(e)/partner
4. Meestal mijn echtgeno(o)t(e)/partner
5. Altijd mijn echtgeno(o)t(e)/partner
6. Altijd of meestal iemand anders uit het huishouden
7. Altijd of meestal iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden
8. De kinderen zelf
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
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2.3a De kinderen aankleden of erop toezien dat ze goed zijn aangekleed
Als CH3a=6:
2.4a Kan u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
2.3b De kinderen in bed stoppen of erop toezien dat ze gaan slapen
Als CH3b=6:
2.4b Kan u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
2.3c Thuisblijven als de kinderen ziek zijn

CH3a
CH4a
(Array 1-19)
CH3b
CH4b
(Array 1-19)
CH3c

Als CH3c=6:
2.4c Kan u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
2.3d Met de kinderen spelen en/of deelnemen aan hun
vrijetijdsactiviteiten
Als CH3d=6:
2.4d Kan u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
2.3e De kinderen helpen met hun huiswerk

CH4c
(Array 1-19)
CH3d
CH4d
(Array 1-19)
CH3e

Als CH3e=6:
2.4e Kan u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?

CH4e
(Array 1-19)

2.3f Wegbrengen of afhalen van de kinderen naar of van school, crèche, CH3f
onthaalmoeder of andere activiteiten
Als CH3f=6
2.4f Kan u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?

CH4f
(Array 1-19)

Als CV18 = 1:
2.5 In welke mate bent u tevreden over de taakverdeling tussen u en uw CH5
echtgeno(o)t(e)/partner? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal
ontevreden» betekent en 10 «helemaal tevreden»
TOON KAART 2.2: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

****** Opvang van de kinderen door een »organisatie » : CH6 tot CH9UU *******
2.6 Doet u op regelmatige basis een beroep op betaalde kinderopvang?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH6

Als CH6=1: Open een tabel:
- 1 lijn per professionele dienst
- de 6 volgende vragen in kolom (CH7 tot CH9UU)
Professionele kinderopvang:
1. Onthaalouder
2. Kinderdagverblijf of minicrèche
3. Oppas thuis (au pair, huispersoneel, babysit)
4. Grootouders, andere familie, buren of kennissen die u hiervoor betaalt
5. School of initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO)
2.7 Doet u een beroep op *[professionele kinderopvang] voor één van CH7
uw kinderen?
(Array 1-5)
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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Als CH7 = 1:
2.8 Hoe vaak doet u een beroep op deze kinderopvang?
Aantal keren: 0 tot en met 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per maand
900 = alleen tijdens de vakantie
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH8FF > 0 & < 900:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH7 = 1:
2.9 Hoeveel betaalt u gewoonlijk voor deze kinderopvang?
Bedrag: 0 tot en met 999996
Weet niet (code 9999997) en Weigering (code 9999998) toelaten
Als CH9AA >0:
Munteenheid: F = Belgische frank, E = Euro
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH8FF
(Array 1-5)

CH8UU
(Array 1-5)
CH9AA
(Array 1-5)

CH9CC
(Array 1-5)
CH9UU
(Array 1-5)

****** Niet-betaalde kinderopvang door familie of vrienden: CH10 tot CH14 *******
2.10 Krijgt u op regelmatige basis gratis hulp van uw familie of van
andere personen voor de opvang van uw kind(eren)?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH10

Als CH10=1: Open een tabel:
- 1 lijn per persoon: men mag tot 5 personen vermelden
- de 4 volgende vragen in kolom (CH11 tot CH14)
2.11 Wie biedt meestal deze gratis hulp op regelmatige basis aan?
TOON KAART 2.3: LIJST VAN PERSONEN
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Moeder van de echtgeno(o)t(e)/partner
5. Vader van de echtgeno(o)t(e)/partner
6. Dochter
7. Zoon
8. Stiefdochter
9. Stiefzoon
10. Grootmoeder
11. Grootvader
12. Kleindochter
13. Kleinzoon
14. Zus, halfzus, stiefzus
15. Broer, halfbroer, stiefbroer
16. Ander lid van de familie
17. Vriend(in), kennis, buur, collega
18. Andere persoon
19. Persoon behorend tot een organisatie of een vereniging
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als CH11 = 16, 17 of 18:
2.12 Is deze persoon een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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CH11T1 –
CH11T5
(Array 1-5)

CH12T1 –
CH12T5
(Array 1-5)

2.13 Hoe vaak helpt deze persoon u voor de opvang van uw
kind(eren)?
Aantal keren: 0 tot en met 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel in de vakanties
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH13FF <> 0, 900, 997, 998:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

2.14 Krijgt u op regelmatige basis gratis hulp van nog andere leden
van uw familie of van andere personen voor de opvang van uw
kind(eren)?
1. Ja → antwoordt op de voorgaande vragen CH11 tot EA_QBENA
2. Neen → ga verder

CH13FFT1 –
CH13FFT5
(Array 1-5)

CH13UUT1 –
CH13UUT5
(Array 1-5)
CH14
(Array 1-5)

****** Ouderschapsverlof: CH15 tot CH18 *******
2.15 Hebt u ouderschapsverlof genomen voor één of meerdere van uw
CH15
kind(eren) die momenteel nog in het huishouden verblijven?
Voor de enquêteur/trice: Vergewis er u van dat het wel degelijk om
ouderschapsverlof gaat en niet om moederschapsrusf of vaderschapsverlof.
Het kan gaan om voltijds of deeltijds ouderschapsverlof.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH15 = 1:
2.16 Voor welk(e) kind(eren) hebt u ouderschapsverlof genomen?
Nummer van de persoon in het huishoudrooster 1 tot 19

CH16
(Array 1-5)

2.17 Heeft de andere ouder ouderschapsverlof genomen voor één of
CH17
meerdere van uw kinderen die momenteel nog in het huishouden
verblijven?
Voor de enquêteur/trice: Vergewis er u van dat het wel degelijk om
ouderschapsverlof gaat en niet om moederschapsrusf of vaderschapsverlof.
Het kan gaan om voltijds of deeltijds ouderschapsverlof.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH17 = 1:
2.18 Voor welk(e) kind(eren) heeft hij/zij ouderschapsverlof
genomen?
Nummer van de persoon in het huishoudrooster 1 tot 19

CH18
(Array 1-5)

2. Het gedeelte « Kinderen van kinderen », CH19 tot CH23UU, wordt gevraagd als er
minstens een kind van 14 jaar of ouder in het huishouden is (CV17=1 ):
2.19 Zijn er kinderen die bij u wonen, die zelf al kinderen hebben?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH19 =1:
2.20 Welke kinderen hebben zelf al kinderen?

Nummer van de persoon in het huishoudrooster 1 tot 19
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CH19

CH20
(Array 1-19)

De volgende 5 vragen CH21 tot CH23UU worden gesteld over ieder kind dat vermeld
werd bij CH19
2.21 Wonen één of meerdere kinderen van [Voornaam] bij u?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
2.22 Hoe vaak ziet u de kinderen van [Voornaam] die niet bij u
wonen?
Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert volgens het kind,
noteer dan de frequentie voor het kind dat de respondent(e) het vaakst
ziet.
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
999 = alle kleinkinderen wonen bij de geïnterviewde
900 = enkel tijdens de vakanties
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH22FF <> 0, 900, 997, 998, 999:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH22FF <> 0, 900, 997, 998, 999:
2.23 Hoe vaak staat u in voor de opvang van de kinderen van
[Voornaam] die niet bij u wonen?
Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert volgens het
kind, noteer dan de frequentie voor het kind waarvoor de
respondent(e) het vaakst instaat voor de opvang.
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakanties
999 = er moet niet voor de kinderen worden gezorgd (te oud)
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH23FF <> 0, 900, 997, 998, 999 :
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH21
(Array 1-19)

CH22FF
(Array 1-19)

CH22UU
(Array 1-19)

CH23FF
(Array 1-19)

CH23UU
(Array 1-19)

3. Het gedeelte « Opvang van kinderen die geen deel uitmaken van het huishouden », CH24
en CH27, wordt gesteld aan alle geïnterviewden
2.24 Hebt u in de voorbije 12 maanden, andere personen op regelmatige CH24
basis geholpen met de opvang van hun kinderen?
Voor de enquêteur(trice): Als de geïnterviewde de opvang van kinderen als
beroep heeft, beschouw dan enkel de de opvang buiten de werkuren.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH24 = 1:
2.25 Betreft het hier kinderen van uw …?
TOON KAART 2.3: LIJST VAN PERSONEN
Maximaal 5 personen aanduiden
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Moeder van de echtgeno()ot(e)/partner
5. Vader van de echtgeno()ot(e)/partner
6. Dochter
7. Zoon
8. Stiefdochter
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CH25
(Array 1-5)

9. Stiefzoon
10. Grootmoeder
11. Grootvader
12. Kleindochter
13. Kleinzoon
14. Zus, halfzus, stiefzus
15. Broer, halfbroer, stiefbroer
16. Ander lid van de familie
17. Vriend(in), kennis, buur, collega
18. Andere persoon
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH24 = 1:
2.26 Maakte de persoon die u hebt geholpen in die periode deel uit
van uw huishouden?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH25 = 16, 17 of 18:
2.27 Is deze persoon een man of een vrouw?
1.
Man
2.
Vrouw
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH26
(Array 1-5)

CH27
(Array 1-5)

B. Niet-inwonende kinderen
****** Biologische en geadopteerde kinderen die geen deel uitmaken van het huishouden ******
2.28 Hebt u eigen kinderen of geadopteerde kinderen die momenteel
geen deel uitmaken van uw huishouden? Gelieve hier geen rekening te
houden met de reeds overleden kinderen, deze komen later aan bod.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH28

Als CH28 = 1: stel de vragen CH29 tot CH49
2.29 Hoeveel kinderen hebt u die momenteel niet bij u inwonen?
Aantal: 1 tot en met 20
2.30 Kunt u de voornaam geven van dit kind / deze kinderen?
We beginnen bij het oudste kind:
Wat is de voornaam van het tweede kind?
…
Wat is de voornaam van het jongste kind?

CH29
CH30
(Array 1-20)

Open een tabel:
- 1 lijn per niet-inwonend eigen of geadopteerd kind
- de 24 volgende vragen in kolom (van CH31 tot CH49UU).
2.31 Wij gaan het nu hebben over [Voornaam]. Is dit kind is een man of
een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH31
(Array 1-20)

2.32 Is [Voornaam] een biologisch kind of een adoptief kind?
1. Een biologisch kind
2. Een adoptief kind
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH32
(Array 1-20)
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Als CH32 = 2:
2.33 Wanneer is [Voornaam] bij u komen wonen?
Maand: 1 tot en met 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
99 = nooit samengewoond
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot en met 2008
9999 = nooit samengewoond
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH33YY = weet niet (code 9997) of weigering (code
9998):
2.34 Hoe oud was [Voornaam] toen hij/zij bij u is komen
wonen?
Leeftijd: 0 tot en met 99
999 = nooit samengewoond
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CV18 = 1:
2.35 Is uw huidige echtgeno(o)t(e)/partner de biologische ouder of de
adoptief ouder van [Voornaam]?
1. Ja, de biologische ouder
2. Ja, de adoptief ouder
3. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
2.36 Wanneer is [Voornaam] geboren?
Maand: 1 tot en met 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot en met 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH36YY<> Weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) dan
wordt CH37 automatisch berekend, anders:
2.37 Hoe oud is dit kind [Voornaam]?
Leeftijd: 0 tot en met 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

CH33MM
(Array 1-20)
CH33YY
(Array 1-20)

CH34
(Array 1-20)

CH35
(Array 1-20)

CH36MM
(Array 1-20)
CH36YY
(Array 1-20)

CH37
(Array 1-20)

Als CH36YY <> (9997 of 9998): CH102 wordt automatisch
berekend (leeftijd in verstreken jaren op het moment van het
interview).
Als CH37 < 14 of (CH37 = 997 of 998)
2.38 Hebt u ouderschapsverlof genomen voor [Voornaam]?
Voor de enquêteur(trice): Vergewis er u van dat het wel degelijk om
ouderschapsverlof gaat en niet om moederschapsrust of
vaderschapsverlof. Het kan om voltijds of deeltijds ouderschapsverlof
gaan.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH37 < 14 of (CH37 = 997 of 998)
2.39 Heeft de andere ouder van [Voornaam] ouderschapsverlof
genomen voor [Voornaam]?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
2.40 Sinds wanneer woont [Voornaam] niet meer bij u?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
99 = nooit samengewoond
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
9999 = nooit samengewoond
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
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CH38
(Array 1-20)

CH39
(Array 1-20)

CH40MM
(Array 1-20)
CH40YY
(Array 1-20)

Als CH40YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
2.41 Sinds welke leeftijd woont [Voornaam] niet meer bij u?
Leeftijd: 0 tot en met 99
999 = nooit samengewoond
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
2.42 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij [Voornaam] te
gaan?
Aantal uur: 1 tot 996
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
2.43 Hoe vaak ziet u [Voornaam]?
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = alleen tijdens de vakantie
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH43FF <> 0, 900, 997, 998:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH41
(Array 1-20)

CH42HH
(Array 1-20)
CH42MM
(Array 1-20)
CH43FF
(Array 1-20)

CH43UU
(Array 1-20)

Als CH37_1 < 14 en CH43FF <> 0, 900, 997, 998 ([Voornaam] is nog
geen 14 jaar):
2.44 Hoe vaak staat u in voor de opvang van [Voornaam]?
CH44FF
Aantal keren: 0 tot 996
(Array 1-20)
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = alleen tijdens de vakantie
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH44FF <>0, 900, 997, 998, 999:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
2.45 In welke mate bent u tevreden over uw relatie met [Voornaam]?
Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal ontevreden» betekent
en 10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 2.4: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als CH37 >= 14 of (CH37 = 997 of 998)
2.46 Heeft [Voornaam] zelf kinderen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8)

CH44UU
(Array 1-20)
CH45
(Array 1-20)

CH46
(Array 1-20)
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Als CH46 = 1:
2.47 Wonen één of meerdere kinderen van [Voornaam] bij u?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH46= 1:
2.48 Hoe vaak ziet u de kinderen van [Voornaam] die niet bij u
wonen?
Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert volgens het
kind, noteer dan de frequentie voor het kind dat de respondent(e)
het vaakst ziet.
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
999 = de kinderen van [Voornaam] wonen bij de geïnterviewde
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH48FF< > 0, 900, 997, 998, 999:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH48FF< > 0, 900, 997, 998, 999:
2.49 Hoe vaak staat u in voor de opvang van de kinderen
van [Voornaam] die niet bij u wonen?
Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert volgens
het kind, noteer dan de frequentie voor het kind waarvoor de
respondent(e) het vaakst instaat voor de opvang.
Aantal keren: 0 tot 999
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
999 = geen opvang nodig (te oud)
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH49FF< > 0, 900,997, 998, 999:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH47
(Array 1-20)

CH48FF
(Array 1-20)

CH48UU
(Array 1-20)

CH49FF
(Array 1-20)

CH49UU
(Array 1-20)

****** Opvang van pleegkinderen ******
2.50 Hebt u pleegkinderen of pleegkinderen gehad die momenteel geen CH50
deel uit maken van uw huishouden? Gelieve hier geen rekening te
houden met de reeds overleden pleegkinderen, deze komen later aan
bod.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH50 = 1: nieuwe tabel waarin men een groot deel van de vragen die gaan over eigen of
geadopteerde kinderen (16 vragen) worden hernomen:
2.51 Kunt u de voornaam geven van dit pleegkind/deze pleegkinderen?
We beginnen bij het oudste kind:
Wat is de voornaam van het tweede kind?
…
Wat is de voornaam van het jongste kind?
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CH51
(Array 1-20)

2.52 Wij gaan het nu hebben over [Voornaam]. Dit pleegkind is een CH52
man of een vrouw?
(Array 1-20)
1. Man
2. Vrouw
2.53 Wanneer is [Voornaam] bij u komen wonen?
Maand: 1 tot en met 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
99 = nooit samengewoond
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot en met 2008
9999 = nooit samengewoond
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten

Als CH53YY = weet niet (code 9997) of weigering (code
9998):
2.54 Hoe oud was [Voornaam] toen hij/zij bij u is komen
wonen?
Leeftijd: 0 tot en met 99
999 = nooit samengewoond
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
2.55 Wanneer is [Voornaam] geboren?
Maand: 1 tot en met 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot en met 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH55YY<> Weet niet (code 9997) of weigering (code
9998) dan wordt CH56 automatisch berekend, anders:
2.56 Hoe oud is [Voornaam]?
Leeftijd: 0 tot en met 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

CH53MM
(Array 1-20)
CH53YY
(Array 1-20)

CH54
(Array 1-20)

CH55MM
(Array 1-20)
CH55YY
(Array 1-20)

CH56
(Array 1-20)

Als CH55YY <> (9997 of 9998): CH102 wordt automatisch
berekend (leeftijd in verstreken jaren op het moment van het
interview).
2.57 Sinds wanneer woont [Voornaam] niet meer bij u?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
99 = nooit samengewoond
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
9999 = nooit samengewoond
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH57YY = weet niet (code 9997) of weigering (code
9998):
2.58 Sinds welke leeftijd woont [Voornaam] niet meer bij u?
Leeftijd: 0 tot en met 99
999 = nooit samengewoond
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
2.59 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij [Voornaam]
te gaan?
Aantal uur: 1 tot 996
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 60
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
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CH57MM
(Array 1-20)
CH57YY
(Array 1-20)

CH58
(Array 1-20)

CH59HH
(Array 1-20)
CH59MM
(Array 1-20)

2.60 Hoe vaak ziet u [Voornaam]?
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0= nooit of minder dan één keer per jaar
900 = alleen tijdens de vakantie
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH60FF <> 0, 900, 997, 998:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH37 < 14 en CH43FF <> 0, 900, 997, 998: [Voornaam] is
nog geen 14 jaar
2.61 Hoe vaak staat u in voor de opvang van [Voornaam]?
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = alleen tijdens de vakantie
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH61FF <>0, 900, 997, 998, 999:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
2.62 In welke mate bent u tevreden over uw relatie met [Voornaam]?
Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal ontevreden» betekent
en 10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 2.4: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Hebt u nog een ander pleegkind of hebt u nog een ander pleegkind gehad?

CH60FF
(Array 1-20)

CH60UU
(Array 1-20)

CH61FF
(Array 1-20)

CH61UU
(Array 1-20)
CH62
(Array 1-20)

CH62b
(Array 1-20)

****** Overleden kinderen******
2.63 Het kan gebeuren dat men een kind verliest. Hebt u eigen, adoptief CH63
of pleegkinderen gehad die al overleden zijn, doodgeboren kinderen die
erkend zijn inbegrepen? Gelieve geen rekening te houden met
stiefkinderen, deze komen later aan bod.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH63 = 1: nieuwe tabel waarin men een groot deel van de vragen herneemt die gaan
over eigen of geadopteerde kinderen (15 vragen):
Open een tabel:
- 1 lijn per overleden kind
- de 14 volgende vragen in kolom CH65 tot CH74UU
2.64 Hoeveel overleden kinderen hebt u?
Aantal: 1 tot en met 20

CH64

2.65 Kunt u de voornaam geven van dit kind / deze kinderen?
We beginnen bij het oudste kind:
Wat is de voornaam van het tweede kind?
…
Wat is de voornaam van het jongste kind?

CH65
(Array 1-20)

2.65b Was [Voornaam] een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
Weet niet (7) en Weigering (8) toelaten.

CH65b
(Array 1-20)
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2.66 Wanneer is [Voornaam] geboren?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten

2.67 Wanneer is [Voornaam] gestorven?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH67YY <> 9997 of 9998 wordt CH68 automatisch
berekend, zo niet
2.68 Hoe oud was [Voornaam] toen hij/zij overleed?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

CH66MM
(Array 1-20)
CH66YY
(Array 1-20)

CH67MM
(Array 1-20)
CH67YY
(Array 1-20)

CH68
(Array 1-20)

Als CH67YY <> (9997 of 9998): CH102 wordt automatisch
berekend (leeftijd in verstreken jaren op het moment van het
interview).
2.69 Was [Voornaam] een biologisch kind, een adoptief kind of
een pleegkind?
1. Een biologisch kind
2. Een adoptief kind
3. Een pleegkind
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH69 = 2:
2.69b Wanneer is [Voornaam] bij u komen wonen?
Maand: 1 tot en met 16 (winter, begin van het jaar =13, lente=14,
zomer=15, herfs en winter, einde van het jaart=16)
99 = nooit samengewoond
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot en met 2008
9999 = nooit samengewoond
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH33YY = weet niet (code 9997) of Weigering (code 9998):
2.69c Hoe oud was [Voornaam] toen hij/zij bij u is komen
wonen?
Leeftijd: 0 tot en met 99
999 = nooit samengewoond
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CV18 = 1:
2.70 Is uw huidige echtgeno(o)t(e)/partner de ouder van
[Voornaam]?
1. Ja, de biologische ouder
2. Ja, de adoptief ouder
3. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH68 ≥ 14
2.71 Had [Voornaam] zelf kinderen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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CH69
(Array 1-20)

CH69bMM
(Array 1-20)
CH69bYY
(Array 1-20)

CH69c
(Array 1-20)

CH70
(Array 1-20)

CH71
(Array 1-20)

Als CH71 = 1:
2.72 Wonen één of meerdere kinderen van [Voornaam]
bij u?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH72
(Array 1-20)

Als CH71= 1:
2.73 Hoe vaak ziet u de kinderen van [Voornaam] die niet
bij u wonen?

Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert
volgens het kind, noteer dan de frequentie voor het kind
dat de respondent(e) het vaakst ziet.
Aantal keren: 0 tot 999
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
999 = alle kleinkinderen wonen bij de geïnterviewde
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH73FF <> 0, 900, 997, 998, 999:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH73FF
(Array 1-20)

CH73UU
(Array 1-20)

Als CH73FF <> 0, 900, 997, 998, 999:
2.74 Hoe vaak staat u in voor de opvang van de
kinderen van [Voornaam] die niet bij u wonen?

Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert
volgens het kind, noteer dan de frequentie voor het kind
waarvoor de respondent(e) het vaakst instaat voor de
opvang.
Aantal keren: 0 tot 999
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
999 = geen opvang nodig (te oud)
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH74FF <> 0, 900, 997, 998, 999:
Per: W = Week, M = Maand, J= Jaar,
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH74FF
(Array 1-20)

CH74UU
(Array 1-20)

CV22 (totaal aantal eigen kinderen die geen deel uitmaken van het
huishouden, inbegrepen zijn de overleden kinderen)

CV22

CV23 (totaal aantal levende eigen kinderen die geen deel uitmaken van
het huishouden) (aantal rijen in tabel die start bij vraag 2.30 waarvoor
CH32 = 1)

CV23

CV24 (totaal aantal overleden eigen kinderen) (aantal rijen in tabel die
start bij vraag 2.30 waarvoor CH32 = 1)

CV24

2.75a Samengevat mag men dus zeggen dat u, naast de biologische
CH75a
kinderen die momenteel nog deel uitmaken van uw huishouden, [CV22]
biologische kinderen hebt, overleden kinderen inbegrepen. Is dit
correct?
Voor de enquêteur(trice): Houd geen rekening met de stiefkinderen (kinderen
van de echtgeno(o)t(e) /partner) noch met pleegkinderen.
1. Ja → ga naar vraag 2.76
2. Neen → ga naar vraag 2.75b
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2.75b Is het correct dat u in totaal [CV23] biologische kinderen hebt die CH75b
momenteel nog leven maar geen deel meer uitmaken van uw
huishouden?
Voor de enquêteur(trice): Houd geen rekening met de stiefkinderen (kinderen
van de echtgeno(o)t(e) /partner) noch met pleegkinderen.
1. Ja → ga naar vraag 2.75c
2. Neen → ga naar de grid met niet-inwonende biologische en/of
adoptief kinderen
2.75c Is het correct dat u in totaal [CV24] biologische kinderen hebt die CH75c
reeds overleden zijn?
Voor de enquêteur(trice): Houd geen rekening met de stiefkinderen (kinderen
van de echtgeno(o)t(e) /partner) noch met pleegkinderen.
1. Ja → ga naar vraag 2.75a
2. Neen → ga naar de grid met overleden kinderen
CV25 (totaal aantal eigen of geadopteerde kinderen, inbegrepen zijn de
overleden kinderen)

CV25

CV26 (totaal aantal eigen kinderen, overleden kinderen inbegrepen)
(=CV10 + CH75a)

CV26

CV27 (totaal aantal eigen kinderen en/of geadopteerde die nog in leven
zijn) wordt automatisch berekend.

CV27

C. Stiefkinderen
Dit gedeelte wordt enkel gevraagd als er een inwonende echtgeno()ot(e)/partner is (CV18
=1)
2.76 Heeft uw huidige echtgeno(o)t(e)/partner één of meerdere kinderen
uit een andere relatie, die momenteel niet bij u inwonen? Gelieve rekening
te houden met alle stiefkinderen, ook deze die reeds gestorven zijn.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH76

Als CH76 = 1: (CH77 tot CH92UU)
2.77 Hoeveel kinderen uit een andere relatie die niet bij u inwonen,
heeft uw huidige echtgeno(o)t(e)/partner?
Aantal: 1 tot en met 20

CH77

2.78 Wat is de voornaam van dit kind / deze kinderen?
Begin met het oudste kind.
Wat is de voornaam van het tweede kind?
…
Wat is de voornaam van het jongste kind?

CH78
(Array 1-20)

Open een tabel :
- 1 lijn per stiefkind
2.79 Is [Voornaam] is een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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CH79
(Array 1-20)

2.80 Wanneer is [Voornaam] geboren?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1910 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH80YY = Weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
2.81 Hoe oud is [Voornaam]?
Leeftijd: 0 tot 99
999 = niet van toepassing (het kind is overleden)
Weet niet (code 997) of weigering (code 998) toelaten

CH80MM
(Array 1-20)
CH80YY
(Array 1-20)

CH81
(Array 1-20)

Als CH80YY <> (9997 of 9998): CH102 wordt automatisch
berekend (leeftijd in verstreken jaren op het moment van het
interview).
2.82 Heeft [Voornaam] gedurende meer dan 3 maanden bij u
gewoond?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als (CH81 <> 999):
2.83 Leeft [Voornaam] nog?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH83 = 2 of CH81= 999:
2.84 Wanneer is [Voornaam] gestorven?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1910 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH84YY <> 9997 of 9998 dan wordt CH85 automatisch
berekend (leeftijd op het moment van overlijden),
Als Als CH84YY = Weet niet (code 9997) of weigering (code
9998):
2.85 Hoe oud was [Voornaam] toen hij/zij overleed?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

CH82
(Array 1-20)

CH83
(Array 1-20)

CH84MM
(Array 1-20)
CH84YY
(Array 1-20)

CH85
(Array 1-20)

Als CH82 = 1: stel de vragen CH86MM tot CH93
2.86 Wanneer is [Voornaam] bij u komen wonen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1928 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH86YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
2.87 Hoe oud was [Voornaam] toen hij/zij bij u is komen wonen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
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CH86MM
(Array 1-20)
CH86YY
(Array 1-20)
CH87
(Array 1-20)

Als CH83 = 1: stel de vragen CH84MM tot CH93
2.88 Sinds wanneer woont [Voornaam] niet meer bij u?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1940 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH88YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
2.89 Sinds welke leeftijd woont [Voornaam] niet meer bij u?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

CH88MM
(Array 1-20)
CH88YY
(Array 1-20)
CH89
(Array 1-20)

2.90 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis naar
[Voornaam] te gaan?
Aantal uur: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

CH90HH
(Array 1-20)
CH90MM
(Array 1-20)

2.91 Hoe vaak ziet u [Voornaam]?
Aantal keren: 0 tot 998
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = alleen tijdens de vakantie
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

CH91FF
(Array 1-20)

Als CH91FF <> 0, 900, 997, 998:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH81 < 14 & CH91 <> 0, 900, 997, 998:
2.92 Hoe vaak staat u in voor de opvang van [Voornaam]?
Aantal keren: 0 tot 999
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0= nooit of minder dan één keer per jaar
900 = alleen tijdens de vakantie
999 = geen opvang nodig (te oud)
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH92FF <> 0, 900, 997, 998, 999:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
2.93 In welke mate bent u tevreden over uw relatie met [Voornaam]?
Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal ontevreden» betekent en
10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 2.4: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

CH91UU
(Array 1-20)
CH92FF
(Array 1-20)

CH92UU
(Array 1-20)
CH93
(Array 1-20)

Als (CH83_#=1 & CH81_#>=14) of (Als CH83_#=2 & CH85_#>=14) stel de vragen CH94 tot
CH97UU
2.94 Heeft [Voornaam] kinderen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH94 = 1:
2.95 Wonen één of meerdere kinderen van [Voornaam] bij u?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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CH94
(Array 1-20)

CH95
(Array 1-20)

Als CH94= 1:
2.96 Hoe vaak ziet u de kinderen van [Voornaam] die niet bij u
wonen?
Aantal keren: 0 tot 999
Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert volgens het kind,
noteer dan de frequentie voor het kind dat de respondent(e) het vaakst
ziet.
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
999 = alle kleinkinderen wonen bij de geïnterviewde
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als CH96FF > 0, 900, 997, 998, 999:
Per: 1= Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH96FF <> 0, 900, 997, 998, 999:
2.97 Hoe vaak staat u in voor de opvang van de kinderen van
[Voornaam]?
Aantal keren: 0 tot 999
Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert volgens het
kind, noteer dan de frequentie voor het kind waarvoor de
respondent(e) het vaakst instaat voor de opvang.
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
999 = geen opvang nodig (te oud)
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als 0 < CH97FF <> 0, 900, 997, 998, 999:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

CH96FF
(Array 1-20)

CH96UU
(Array 1-20)
CH97FF
(Array 1-20)

CH97UU
(Array 1-20)

D. Kleinkinderen
Dit deel wordt gevraagd als minstens één van de kinderen van de geïnterviewde één of
meer kinderen heeft (antwoord « Ja » op één van de vragen 2.19, 2.46,2.94 (heeft het kind
kinderen gehad? (CH19=1 of CH46 = 1 of CH94 = 1):
Wij gaan het nu hebben over uw eventuele kleinkinderen.
2.98 Hoeveel kleinkinderen hebt u?
Aantal: 1 tot 96
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als CH98 > 0:
2.99 Wanneer is *uw oudste kleinkind geboren?
*uw kleinkind als CH98=1
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1950 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH99YY=9997 of 9998
2.100 Hoe oud is uw oudste kleinkind?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
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CH98

CH99MM
CH99YY

CH100

Als CH98 > 1:
2.101 Wanneer is uw jongste kleinkind geboren?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1950 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als CH101YY=9997 of 9998
2.102 Hoe oud is uw jongste kleinkind?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

CH101MM
CH101YY

CH102

Als CH101YY <> (9997 of 9998): CH102 wordt automatisch
berekend (leeftijd in verstreken jaren op het moment van het
interview).
Als CH98 > 0 en CH99YY <= 1993 of =9997:
2.103 Hebt u achterkleinkinderen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CH103 = 1:
2.104 Hoeveel achterkleinkinderen hebt u?
Aantal: 1 tot 99
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als CH1=1 :
2.105 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
3. Een beetje
4. Helemaal niet
Als CH105=1, 2 of 3 :
2.106 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent(e)
2. De respondent(e) aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent(e)
4. Andere manier
Als CH106=4 :
2.107 Verduidelijk: …

CH103

CH104

CH105

CH106
(Array 1-4)

CH107
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ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER
3.1 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Als PA1=1:
3.2 Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan
4 antwoorden mogelijk
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (van 6 jaar of ouder)
3. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (jonger dan 6 jaar)
4. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 7) toelaten

PA1

PA2
(Array 1-4)

A. Huidige echtgeno(o)t(e)/partner: samenwonend
Dit deel wordt voorgelegd als men samenwoont met een echtgeno(o)t(e) of partner (als
CV18 = 1)
Ik zou u graag enkele vragen stellen over uw huidige echtgeno(o)t(e)/partner. Gelieve deze
vragen ook te beantwoorden als uw partner van hetzelfde geslacht is.
3.3 Wanneer is uw relatie begonnen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering toelaten (code 98)
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering toelaten (code 9998)
Als PA3YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.4 Hoe oud was u toen uw relatie is begonnen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

3.5 Wanneer bent u voor het eerst gaan samenwonen met uw huidige
echtgeno(o)t(e)/partner?
Maand: (1 tot 16)
(winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: (1900 tot 2008)
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA5YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.6 Hoe oud was u toen u voor het eerst bent gaan samenwonen
met uw huidige echtgeno(o)t(e)/partner?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

3.7 Hebt u bij de notaris en/of de gemeente een samenlevingscontract
afgesloten met uw huidige echtgeno(o)t(e)/partner?
1. Ja, bij de notaris
2. Ja, bij de gemeente (wettelijke samenwoning)
3. Ja, bij de notaris en bij de gemeente
4. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA7 = 1, 2 of 3:
3.8 Wanneer werd dit samenlevingscontract afgesloten?
Voor de enquêteur/trice: Vraag naar de datum bij de gemeente indien de
respondent(e) zowel bij de notaris als bij de gemeente een
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PA3MM
PA3YY

PA4

PA5MM
PA5YY

PA6

PA7

samenlevingscontract heeft afgesloten.
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA8YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.9 Hoe oud was u toen dit samenlevingscontract werd
afgesloten?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

3.10 Bent u gehuwd met uw huidige echtgeno(o)t(e)/partner?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA10 = 1:
3.11 Wanneer bent u burgerlijk gehuwd?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering toelaten (code 98)
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering toelaten (code 9998)
Als PA11YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.12 Op welke leeftijd bent u burgerlijk gehuwd?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

3.13 Is uw echtgeno(o)t(e)/partner in België geboren?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA13=2:
3.14 In welk land is hij/zij geboren?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten
Als PA13=2:
3.15 Sinds wanneer verblijft hij/zij permanent in België?
Voor de enquêteur/trice: Het gaat om de feitelijke situatie, ook voor
asielzoekers/vluchtelingen.
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten

PA8MM
PA8YY

PA9

PA10

PA11MM
PA11YY

PA12

PA13

PA14

PA15MM
PA15YY

Als PA15YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
Als CH15YY <> (9997 of 9998): CH102 wordt automatisch berekend
(leeftijd in verstreken jaren op het moment van het interview).
3.16 Vanaf welke leeftijd verblijft hij/zij permanent in België?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

3.17 Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner de Belgische nationaliteit?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
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PA16

PA17

ALS PA17=1:
3.18 Hoe heeft hij/zij de Belgische nationaliteit verworven?
TOON KAART 3.1: VERWERVING BELGISCHE NATIONALITEIT
1. Door geboorte
2. Door naturalisatie bij meerderjarigheid
3. Door naturalisatie bij huwelijk
4. Door naturalisatie op aanvraag
5. Door naturalisatie via een andere procedure
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
ALS PA18=1:
3.19 Had hij/zij nog een andere nationaliteit bij de geboorte?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA19=1:
3.20 Welke was die nationaliteit?
Codering met de lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten
Als PA18=2, 3, 4 of 5:
3.21 Welke was zijn/haar nationaliteit bij de geboorte?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en Weigering (code 9...98) toelaten
Als PA17 = 2:
3.22 Welke is zijn/haar huidige nationaliteit?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten
Als PA17 = 2:
3.23 Had hij/zij een andere nationaliteit bij de geboorte?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA23=1:
3.24 Welke was zijn/haar nationaliteit bij de geboorte?
Codering met de lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten

3.25 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw echtgeno(o)t(e)/partner
met succes heeft behaald? Het gaat niet om studies of opleidingen die
hij/zij als hobby heeft gevolgd, zelfs met diploma.

Voor de enquêteur(trice): Buitenlandse diploma's moeten op hetzelfde
niveau worden gecodeerd als vergelijkbare Belgische diploma's.
TOON KAART 3.2: OPLEIDINGSNIVEAU
0
Ongeschoold – Geen diploma of getuigschrift – Koranschool – …
1
Lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
2
Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): opleidingsvorm 1 en 2 –
tussenliggende graad van opleidingsvorm 3 en 4
3
Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): getuigschrift opleidingsvorm 3
en 4
Lager secundair onderwijs (dwz. het derde leerjaar in het oud systeem of
de tweede graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
4
Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
5
Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
6
Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
7
Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
Hoger secundair onderwijs (dwz. het zesde leerjaar in het oud systeem of
het tweede leerjaar van de derde graad in het nieuw systeem is met
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PA18

PA19

PA20

PA21

PA22

PA23

PA24

PA25

succes beëindigd)
8
Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9
Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10 Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11 Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO – middenstandsopleiding/leertijd
en deeltijds beroepssecundair onderwijs inbegrepen)
Postsecundair (dwz. het zevende leerjaar of het derde leerjaar van de
derde graad van het gewoon secundair onderwijs (ASO – TSO – KSO –
BSO) of van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) of de vierde
graad van het beroepsonderwijs (BSO – ondernemersopleiding
inbegrepen) is met succes beëindigd)
12 Postsecundair niet-hoger onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (één cyclus)
13 Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (twee- of driejarige
opleiding) of bachelor in het hoger professioneel onderwijs (driejarige
opleiding)
14 Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type: Voortgezette opleiding
of aanvullende bachelor (bachelor na bachelor) in het hoger professioneel
onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (twee cycli)
15 Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Kandidaat (tweejarige
opleiding) of bachelor in het academisch onderwijs (driejarige opleiding)
16 Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Licentiaat of master
(vier- of vijfjarige opleiding)
17 Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Voortgezette
opleiding of aanvullende master (master na master)
Hoger universitair onderwijs
18 Hoger universitair onderwijs: Kandidaat (tweejarige opleiding) of bachelor
(driejarige opleiding)
19 Hoger universitair onderwijs: Licentiaat of master (minimum vierjarige
opleiding) (geneeskunde en dierengeneeskunde inbegrepen)
20 Hoger universitair onderwijs: Voortgezette opleiding of aanvullende master
(master na master)
21 Hoger universitair onderwijs: Doctoraat met proefschrift
Andere
22 Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als PA25= 9 of 11:
3.26 In welke richting?

Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan
indien de partner van de respondent(e) meerdere diploma’s behaald
heeft binnen hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 3.3: STUDIERICHTING (3° graad TSO – 3° graad BSO)
1. Landbouw en tuinbouw
2. Auto, koeling en warmte, mechanica – elektriciteit
3. Bouw en hout
4. Grafische technieken
5. Handel
6. Personenzorg en lichaamsverzorging
7. Optiek, tandtechnieken, orthopedische technieken en chemie
8. Fotografie, goud en juwelen
9. Voeding
10. Mode, textiel en decoratieve technieken
11. Toerisme
12. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als PA25= 12:
3.27 In welke richting?

Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan
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PA26
(Array 1-3)

PA27
(Array 1-3)

indien de partner van de respondent(e) meerdere diploma’s behaald
heeft binnen hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 3.4: STUDIERICHTING (7° leerjaar SO – 4° graad BSO)
Hoger secundair technisch en beroepsonderwijs (TSO – BSO)
1. Landbouw en tuinbouw
2. Auto, koeling en warmte, mechanica – elektriciteit
3. Bouw en hout
4. Grafische technieken
5. Handel
6. Personenzorg en lichaamsverzorging
7. Optiek, tandtechnieken, orthopedische technieken en chemie
8. Fotografie, goud en juwelen
9. Voeding
10. Mode, textiel en decoratieve technieken
11. Toerisme
12. Algemeen BSO
Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
13. Beeldende kunsten en podiumkunsten
Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
14. Bijzondere wetenschappelijke vorming
Andere
15. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als PA25= 13 of 14:
3.28 In welke richting?

Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan
indien de partner van de respondent(e) meerdere diploma’s behaald
heeft binnen hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 3.5: STUDIERICHTING (Hoger niet-universitair korte
type)
1. Biotechniek
2. Audiovisuele en beeldende kunst – muziek en dramatische kunst
3. Handelswetenschappen en bedrijfskunde
4. Gezondheidszorg
5. Onderwijs
6. Sociaal-agogisch werk
7. Industriële wetenschappen en technologie
8. Architectuur
9. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als PA25= 15, 16 of 17:
3.29 In welke richting?

Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan
indien de partner van de respondent(e) meerdere diploma’s behaald
heeft binnen hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 3.6: STUDIERICHTING (Hoger niet-universitair lange
type)
1. Biotechniek
2. Audiovisuele en beeldende kunst – muziek en dramatische kunst
3. Handelswetenschappen en bedrijfskunde
4. Gezondheidszorg
5. Sociaal-agogisch werk
6. Industriële wetenschappen en technologie
7. Toegepaste taalkunde
8. Architectuur
9. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als PA25=18, 19, 20 of 21:
3.30 In welke richting?

PA28
(Array 1-3)

PA29
(Array 1-3)

PA30
(Array 1-3)

Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan
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indien de partner van de respondent(e) meerdere diploma’s behaald
heeft binnen hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 3.7: STUDIERICHTING (Universitair onderwijs)
1. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht
2. Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
3. Geschiedenis
4. Taal- en letterkunde
5. Archeologie en kunstwetenschappen
6. Rechten en notariaat
7. Criminologische wetenschappen
8. Psychologie
9. Pedagogische Wetenschappen
10. Economische en toegepaste economische wetenschappen
11. Politieke wetenschappen
12. Sociale wetenschappen
13. Wetenschappen
14. Biomedische wetenschappen
15. Toegepaste wetenschappen
16. Geneeskunde
17. Tandheelkunde
18. Diergeneeskunde
19. Sociale gezondheidswetenschappen
20. Farmaceutische wetenschappen
21. Lichamelijke opvoeding
22. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
23. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als PA25 >1:
3.31 In welk jaar heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner dit diploma behaald? PA31
Jaar: 1910 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA31 = Weet niet (code 9997) of Weigering (code 9998):
3.32 Hoe oud was uw echtgeno(o)t(e)/partner toen hij/zij dit
diploma behaalde?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

PA32

B. Huidige echtgeno(o)t(e)/partner: niet-samenwonend
Geïnterviewden die samenwonen met de echtgeno(o)t(e)/partner beantwoorden dit deel
niet.
Als de geïnterviewde geen echtgeno(o)t(e)/partner heeft (CV18 = 2), stelt men enkel PA33:
Ik zou u graag enkele vragen willen stellen over partnerrelaties.
3.33 Hebt u momenteel een stabiele relatie met een partner met wie u niet PA33
samenwoont? Het kan ook om uw echtgeno(o)t(e) gaan, als u niet
samenwoont.
Gelieve deze vraag ook te beantwoorden als uw partner van hetzelfde
geslacht is.
1. Ja
2. Neen
Als de geïnterviewde een echtgeno(o)t(e)/partner heeft waarmee hij/zij niet samenwoont (als
PA33=1), stel dan de vragen PA34MM tot PA84e.
3.34 Wanneer is uw relatie begonnen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
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PA34MM
PA34YY

Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA34YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.35 Hoe oud was u toen uw relatie is begonnen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

3.36 Wonen jullie apart uit vrije keuze of omwille van omstandigheden?
TOON KAART 3.8: APART WONEN
1. Ik wil apart wonen
2. Mijn echtgeno(o)t(e)/partner en ikzelf willen apart wonen
3. Mijn echtgeno(o)t(e)/partner wil apart wonen
4. De omstandigheden verplichten ons apart te wonen
5. Andere reden
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA36=1 of 2:
3.37 Waarom wilt uzelf apart wonen? Geef de belangrijkste reden aan.
TOON KAART 3.9: REDENEN OM APART TE WONEN
1. Omwille van financiële redenen
2. Om onafhankelijk te blijven
3. Omwille van kinderen
4. Nog niet klaar om samen te wonen
5. Andere reden
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA36=2 of 3:
3.38 Waarom wilt uw echtgeno(o)t(e)/partner apart wonen? Geef de
belangrijkste reden aan.
TOON KAART 3.9: REDENEN OM APART TE WONEN
1. Omwille van financiële redenen
2. Om onafhankelijk te blijven
3. Omwille van kinderen
4. Nog niet klaar om samen te wonen
5. Andere reden
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA36=4 of 5:
3.39 Welke omstandigheden verplichten jullie om apart te wonen?
Geef de belangrijkste reden aan.
TOON KAART 3.10: OMSTANDIGHEDEN OM APART TE WONEN
1. Beroepsredenen
2. Financiële redenen
3. Huisvesting
4. Juridische problemen
5. Mijn echtgeno(o)t(e)/partner heeft een ander gezin
6. Mijn gezondheid
7. De gezondheid van mijn echtgeno(o)t(e)/partner
8. Mijn studies en/of deze van mijn echtgeno(o)t(e)/partner
9. Andere
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

3.40 Hebben jullie ooit samengewoond?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA40 = 1:
3.41 Wanneer bent u voor het eerst met hem/haar gaan samenwonen?
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PA35

PA36

PA37

PA38

PA39

PA40

Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA41YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.42 Hoe oud was u toen u voor het eerst met hem/haar bent gaan
samenwonen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als PA40 = 1:
3.43 Sinds wanneer woont u niet meer met hem/haar samen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA43YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.44 Sinds welke leeftijd woont u niet meer met hem/haar samen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

3.45 Hebt u bij de notaris of bij de gemeente een samenlevingscontract
afgesloten met deze partner?
1. Ja, bij de notaris
2. Ja, bij de gemeente (wettelijke samenwoning)
3. Ja, bij bij de notaris en bij de gemeente
4. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA45 = 1, 2 of 3:
3.46 Wanneer werd dit samenlevingscontract afgesloten?
Voor de enquêteur/trice: Vraag naar de datum bij de gemeente indien de
respondent(e) zowel bij de notaris als bij de gemeente een
samenlevingscontract heeft afgesloten.
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA46YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.47 Hoe oud was u toen dit samenlevingscontract werd
afgesloten?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als PA45 = 1, 2 of 3 :
3.48 Loopt dit samenlevingscontract nog steeds?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten

PA41MM
PA41YY
PA42

PA43MM
PA43YY

PA44

PA45

PA46MM
PA46YY

PA47

PA48

Als PA48 = 2 :
3.49 Wanneer werd dit samenlevingscontract verbroken?
Voor de enquêteur/trice: Vraag naar de datum bij de gemeente indien
de respondent(e) zowel bij de notaris als bij de gemeente een
samenlevingscontract heeft afgesloten.
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
PA49MM
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
PA49YY
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
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Als PA49YY = weet niet (code 9997) of weigering (code
9998):
3.50 Hoe oud was u toen dit samenlevingscontract werd
verbroken?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
3.51 Bent u gehuwd of gehuwd geweest met deze partner?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA51 = 1:
3.52 Wanneer bent u burgerlijk gehuwd?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA52YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.53 Op welke leeftijd bent u burgerlijk gehuwd?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

Als PA51 = 1:
3.54 Bent u nog steeds gehuwd met hem/haar?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA54 = 2:
3.55 Wanneer bent u officieel gescheiden?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA55YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.56 Op welke leeftijd bent u officieel gescheiden?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

3.57 Wanneer is uw echtgeno(o)t(e)/partner geboren?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 1994
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten

PA50
PA51

PA52MM
PA52YY

PA53

PA54

PA55MM
PA55YY

PA56

PA57MM
PA57YY

Als PA57YY <> Weet niet (9997) of weigering (9998), dan wordt PA58
automatisch berekend, anders:
3.58 Hoe oud is uw echtgeno(o)t(e)/partner)?
Leeftijd: 14 tot 110
PA58

3.59 Is uw echtgeno(o)t(e)/partner een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
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PA59

3.60 Is uw echtgeno(o)t(e)/partner in België geboren?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA60=2:
3.61 In welk land is hij/zij geboren?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten
Als PA60=2:
3.62 Sinds wanneer verblijft hij/zij permanent in België?
Voor de enquêteur/trice: Het gaat om de feitelijke situatie, ook voor
asielzoekers/vluchtelingen.
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
PA63 wordt automatisch berekend
Als PA62YY = weet niet ( 9997) of weigering (9998):
3.63 Sinds welke leeftijd verblijft hij/zij permanent in België?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
3.64 Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner de Belgische nationaliteit?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA64=1:
3.65 Hoe heeft hij/zij de Belgische nationaliteit verworven?
TOON KAART 3.11: VERWERVING BELGISCHE NATIONALITEIT
1. Door geboorte
2. Door naturalisatie bij meerderjarigheid
3. Door naturalisatie bij huwelijk
4. Door naturalisatie op aanvraag
5. Door naturalisatie via een andere procedure
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
ALS PA65=1:
3.66 Had hij/zij nog een andere nationaliteit bij de geboorte?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA66=1:
3.67 Welke was die nationaliteit?
Codering met de lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten
Als PA65=2, 3, 4 of 5:
3.68 Welke was zijn/haar nationaliteit bij de geboorte?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en Weigering (code 9...98) toelaten
Als PA64 = 2:
3.69 Welke is zijn/haar huidige nationaliteit?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten
Als PA64 = 2:
3.70 Had hij/zij een andere nationaliteit bij de geboorte?
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PA60

PA61

PA62MM
PA62YY

PA63
PA64

PA65

PA66

PA67

PA68

PA69

PA70

1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA70=1:
3.71 Welke was zijn/haar nationaliteit bij de geboorte?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten

3.72 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw echtgeno(o)t(e)/partner
met succes heeft behaald? Het gaat niet om studies of opleidingen die
hij/zij als hobby heeft gevolgd, zelfs met diploma.

Voor de enquêteur(trice): Buitenlandse diploma's moeten op hetzelfde
niveau worden gecodeerd als vergelijkbare Belgische diploma's.
TOON KAART 3.12: OPLEIDINGSNIVEAU
0
Ongeschoold – Geen diploma of getuigschrift – Koranschool – …
1
Lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
2
Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): opleidingsvorm 1 en 2 –
tussenliggende graad van opleidingsvorm 3 en 4
3
Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): getuigschrift opleidingsvorm 3
en 4
Lager secundair onderwijs (dwz. het derde leerjaar in het oud systeem of
de tweede graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
4
Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
5
Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
6
Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
7
Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
Hoger secundair onderwijs (dwz. het zesde leerjaar in het oud systeem of
het tweede leerjaar van de derde graad in het nieuw systeem is met
succes beëindigd)
8
Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9
Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10 Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11 Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO – middenstandsopleiding/leertijd
en deeltijds beroepssecundair onderwijs inbegrepen)
Postsecundair (dwz. het zevende leerjaar of het derde leerjaar van de
derde graad van het gewoon secundair onderwijs (ASO – TSO – KSO –
BSO) of van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) of de vierde
graad van het beroepsonderwijs (BSO – ondernemersopleiding
inbegrepen) is met succes beëindigd)
12 Postsecundair niet-hoger onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (één cyclus)
13 Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (twee- of driejarige
opleiding) of bachelor in het hoger professioneel onderwijs (driejarige
opleiding)
14 Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type: Voortgezette opleiding
of aanvullende bachelor (bachelor na bachelor) in het hoger professioneel
onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (twee cycli)
15 Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Kandidaat (tweejarige
opleiding) of bachelor in het academisch onderwijs (driejarige opleiding)
16 Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Licentiaat of master
(vier- of vijfjarige opleiding)
17 Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Voortgezette
opleiding of aanvullende master (master na master)
Hoger universitair onderwijs
18 Hoger universitair onderwijs: Kandidaat (tweejarige opleiding) of bachelor
(driejarige opleiding)
19 Hoger universitair onderwijs: Licentiaat of master (minimum vierjarige
opleiding) (geneeskunde en dierengeneeskunde inbegrepen)
20 Hoger universitair onderwijs: Voortgezette opleiding of aanvullende master
(master na master)
21 Hoger universitair onderwijs: Doctoraat met proefschrift
Andere
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PA71

PA72

22 Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als PA72= 9 of 11:
3.73 In welke richting?
Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan indien
de partner van de respondent(e) meerdere diploma’s behaald heeft binnen
hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 3.13: STUDIERICHTING (3° graad TSO – 3° graad BSO)
1. Landbouw en tuinbouw
2. Auto, koeling en warmte, mechanica – elektriciteit
3. Bouw en hout
4. Grafische technieken
5. Handel
6. Personenzorg en lichaamsverzorging
7. Optiek, tandtechnieken, orthopedische technieken en chemie
8. Fotografie, goud en juwelen
9. Voeding
10. Mode, textiel en decoratieve technieken
11. Toerisme
12. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als PA72= 12:
3.74 In welke richting?
Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan indien
de partner van de respondent(e) meerdere diploma’s behaald heeft binnen
hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 3.14: STUDIERICHTING (7° leerjaar SO – 4° graad BSO)
Hoger secundair technisch en beroepsonderwijs (TSO – BSO)
1. Landbouw en tuinbouw
2. Auto, koeling en warmte, mechanica – elektriciteit
3. Bouw en hout
4. Grafische technieken
5. Handel
6. Personenzorg en lichaamsverzorging
7. Optiek, tandtechnieken, orthopedische technieken en chemie
8. Fotografie, goud en juwelen
9. Voeding
10. Mode, textiel en decoratieve technieken
11. Toerisme
12. Algemeen BSO
Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
13. Beeldende kunsten en podiumkunsten
Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
14. Bijzondere wetenschappelijke vorming
Andere
15. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als PA72= 13 of 14:
3.75 In welke richting?
Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan indien
de partner van de respondent(e) meerdere diploma’s behaald heeft binnen
hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 3.15: STUDIERICHTING (Hoger niet-universitair korte
type)
1. Biotechniek
2. Audiovisuele en beeldende kunst – muziek en dramatische kunst
3. Handelswetenschappen en bedrijfskunde
4. Gezondheidszorg
5. Onderwijs
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PA73
(Array 1-3)

PA74
(Array 1-3)

PA75
(Array 1-3)

6. Sociaal-agogisch werk
7. Industriële wetenschappen en technologie
8. Architectuur
9. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als PA72= 15, 16 of 17:
3.76 In welke richting?
Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan indien
de partner van de respondent(e) meerdere diploma’s behaald heeft binnen
hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 3.16: STUDIERICHTING (Hoger niet-universitair lange
type)
1. Biotechniek
2. Audiovisuele en beeldende kunst – muziek en dramatische kunst
3. Handelswetenschappen en bedrijfskunde
4. Gezondheidszorg
5. Sociaal-agogisch werk
6. Industriële wetenschappen en technologie
7. Toegepaste taalkunde
8. Architectuur
9. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als PA72=18, 19, 20 of 21:
3.77 In welke richting?
Voor de enquêteur(trice): Geef de verschillende studierichtingen aan indien
de partner van de respondent(e) meerdere diploma’s behaald heeft binnen
hetzelfde opleidingsniveau.
TOON KAART 3.17: STUDIERICHTING (Universitair onderwijs)
1. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht
2. Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
3. Geschiedenis
4. Taal- en letterkunde
5. Archeologie en kunstwetenschappen
6. Rechten en notariaat
7. Criminologische wetenschappen
8. Psychologie
9. Pedagogische Wetenschappen
10. Economische en toegepaste economische wetenschappen
11. Politieke wetenschappen
12. Sociale wetenschappen
13. Wetenschappen
14. Biomedische wetenschappen
15. Toegepaste wetenschappen
16. Geneeskunde
17. Tandheelkunde
18. Diergeneeskunde
19. Sociale gezondheidswetenschappen
20. Farmaceutische wetenschappen
21. Lichamelijke opvoeding
22. Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
23. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

PA76
(Array 1-3)

PA77
(Array 1-3)

Als PA72>1:
3.78 In welk jaar heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner dit diploma behaald? PA78
Jaar: 1910 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA78 = Weet niet (code 9997) of Weigering (code 9998):
3.79 Hoe oud was uw echtgeno(o)t(e)/partner) toen hij/zij dit
diploma behaalde?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
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PA79

3.80 Welke categorie op deze kaart beschrijft het best de huidige PA80
beroepssituatie van uw echtgeno(o)t(e)/partner?
TOON KAART 3.18: BEROEPSSITUATIE
1. Loontrekkende (inclusief loopbaanonderbreking, tijdskrediet)
2. Zelfstandige in hoofdberoep
3. Help(st)er of meewerkend familielid in een familiebedrijf of landbouwbedrijf
4. Op leercontract of betaalde stage
5. Leerling(e) of student(e)
6. In beroepsopleiding of op onbetaalde stage
7. Niet-werkende werkzoekende
8. Vervroegd gepensioneerde of gepensioneerde
9. Bruggepensioneerde
10. In vaderschapsverlof
11. In moederschapsrust
12. In ouderschapsverlof
13. In langdurig ziekteverlof of permanente arbeidsongeschiktheid
14. Huisvrouw of huisman
15. Andere situatie
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) zijn niet toegelaten

3.81 Hoeveel tijd hebt u nodig om van u
echtgeno(o)t(e)/partner te gaan?
Aantal uur: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

thuis

tot

bij

uw

3.82 Hoe vaak ziet u uw echtgeno(o)t(e)/partner?
Aantal keren: van 0 tot 998
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = alleen tijdens de vakantie
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PA82FF < > 0, 997, 998:
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering toelaten (code 8)

PA81MM
PA81YY

PA82FF

PA82UU

3.83 Is uw echtgeno(o)t(e)/partner belemmerd in zijn/haar normale PA83
dagelijkse
bezigheden
vanwege
een
lichamelijk
of
mentaal
gezondheidsprobleem of een handicap?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
PA83 = 1:
3.84 Heeft uw echtgeno()ot(e)/partner hulp nodig voor zijn/haar
persoonsverzorging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
3.84a Om te eten

PA84a

3.84b Om op te staan

PA84b

3.84c Om zich aan te kleden

PA84c

3.84d Om zich te wassen

PA84d

3.84e Om naar het toilet te gaan

PA84e
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C. Relatieplannen

De respondenten die geen echtgeno(o)t(e)/partner hebben of die niet samenwonen met
hun echtgeno()ot(e)/partner beantwoorden de vragen PA85 tot PA91 m.a.w. als CV18=2
3.85 Bent u van plan te gaan samenwonen met *uw/een
echtgeno(o)t(e/partner te gaan samenwonen de komende drie jaar?
*een indien de respondent(e) geen echtgeno(o)t(e)/partner heeft
TOON KAART 3.19: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als PA33=1
3.86 Vindt uw echtgeno(o)t(e)/partner dat jullie de komende drie
jaar moeten gaan samenwonen?
1. Ja
2. Nee
3. Mijn echtgeno(o)t(e)/partner twijfelt
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

PA85

PA86

3.87 Stel dat u de komende drie jaar gaat samenwonen met *uw/een
echtgeno(o)t(e)/partner .
Denkt u dat dat beter of slechter zou zijn … (PA87a tot PA87g)
*een indien de respondent(e) geen echtgeno(o)t(e)/partner heeft
TOON KAART 3.20: BETER – SLECHTER
1. Veel beter
2. Beter
3. Niet beter, niet slechter
4. Slechter
5. Veel slechter
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
3.87a Om te kunnen doen wat u wilt doen

PA87a

3.87b Voor uw perspectieven op beroepsvlak

PA87b

3.87c Voor uw financiële situatie

PA87c

3.87d Voor wat uw omgeving over u denkt

PA87d

3.87e Voor uw tevredenheid met uw leven

PA87e

3.87f Voor uw seksueel leven

PA87f

3.87g Uw kinderen of deze van uw echtgeno(o)t(e)/partner

PA87g

3.88 In welke mate zal uw beslissing om met uw/een echtgeno(o)t(e)/partner te gaan
samenwonen de komende drie jaar afhangen van de volgende factoren: (PA88a tot PA88f)
*een indien de respondent(e) geen echtgeno(o)t(e)/partner heeft
TOON KAART 3.21: HELEMAAL NIET – HEEL VEEL
1. Helemaal niet
2. Een beetje
3. Veel
4. Heel veel
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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3.88a Uw persoonlijke financiële situatie

PA88a

3.88b Uw werk

PA88b

3.88c Uw huisvesting

PA88c

3.88d Uw gezondheid

PA88d

3.88e De kwaliteit van uw relatie

PA88e

3.88g Uw kinderen of deze van uw echtgeno(o)t(e)/partner

PA88f

3.89 Zelfs als u vindt dat u en uw* echtgeno(o)t(e)/partner de beslissing moeten nemen om
samen te wonen, kunnen andere personen hieromtrent toch een mening hebben.
*een indien de respondent(e) geen echtgeno(o)t(e)/partner heeft
In welke mate zijn de volgende uitspraken voor u waar of niet waar?(PA89a tot PA89d)
TOON KAART 3.22: WAAR – NIET WAAR
1. Waar
2. Eerder waar
3. Noch waar noch niet waar
4. Eerder niet waar
5. Niet waar
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
3.89a Uw ouders vinden dat u de komende drie jaar met *uw/een
echtgeno(o)t(e)/partner moet gaan samenwonen
*een indien de respondent(e) geen echtgeno(o)t(e)/partner heeft

PA89a

3.89b Uw kinderen vinden dat u de komende drie jaar met *uw/een
echtgeno(o)t(e)/partner moet gaan samenwonen
*een indien de respondent(e) geen echtgeno(o)t(e)/partner heeft

PA89b

3.89c De meeste van uw andere familieleden vinden dat u de komende
drie jaar met *uw/een echtgeno(o)t(e)/partner moet gaan samenwonen
*een indien de respondent(e) geen echtgeno(o)t(e)/partner heeft

PA89c

3.89d De meeste van uw vrienden vinden dat u de komende drie jaar met
*uw/een echtgeno(o)t(e)/partner moet gaan samenwonen
*een indien de respondent(e) geen echtgeno(o)t(e)/partner heeft

PA89d

Als de respondent(e) niet gehuwd is met zijn/haar huidige partner
Als PA10= 2 of PA54= 2:
3.90 Bent u van plan om de komende drie jaar te trouwen?
TOON KAART 3.23: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als de respondent(e) niet gehuwd is of geen samenlevingscontract heeft
gesloten of niet van plan is om te huwen
Als ((PA10= 2 en PA7= 4) of (PA51= 2 en PA45= 4)) en PA90 = 1 of 2)
3.91 Bent u van plan om de komende drie jaar een samenlevingscontract
af te sluiten?
TOON KAART 3.23: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
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PA90

PA91

Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

D. Geschiedenis van de vaste partnerrelaties
Onder een vaste partnerrelatie verstaan we een relatie met de partner die
minstens drieaaneensluitende maanden heeft geduurd, ongeacht of u met
deze partner onder hetzelfde dak hebt samengewoond of niet
Als u meer dan één keer een vaste relatie met dezelfde persoon hebt
gehad, beschrijf dan elke periode afzonderlijk.
3.92 Hebt u vroeger ooit een vaste partnerrelatie gehad die minstens 3
maanden heeft geduurd uw eventuele huidige partner buiten
beschouwing gelaten? Gelieve deze vraag ook te beantwoorden indien
één van uw vroegere vaste partners van hetzelfde geslacht was.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PA92

Als PA92=1: open een tabel
- 1 rij per periode (16 rijen)
- de volgende vragen staan in de kolommen PA93 tot PA126
3.93 Ik zou nu enkele vragen willen stellen over uw *eerste vaste partner.
Was deze partner een man of een vrouw?
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…
1. Man
2. Vrouw
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

3.94 Wanneer is deze relatie begonnen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA94YY_1 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.95 Hoe oud was u toen deze relatie is begonnen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

3.96 Wanneer bent u voor het eerst gaan samenwonen met uw *eerste
partner?
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
99 = de geïnterviewde heeft nooit samengeleefd met deze partner
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
9999 = de geïnterviewde heeft nooit samengeleefd met deze partner
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten

PA93
(Array 1-16)

PA94MM
(Array 1-16)
PA94YY
(Array 1-16)
PA95
(Array 1-16)

PA96MM
(Array 1-16)
PA96YY
(Array 1-16)

Als PA96YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.97 Hoe oud was u toen u voor het eerst bent gaan samenwonen met PA97
uw *eerste partner?
(Array 1-16)
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…
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Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als PA96YY <> 9999:
3.98 Hebt u bij de notaris en/of bij de gemeente een samenlevingscontract
afgesloten met uw *eerste partner?
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…
1. Ja, bij de notaris
2. Ja, bij de gemeente (wettelijke samenwoning)
3. Ja, bij de notaris en bij de gemeente
4. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als PA98 <> 9999:
3.99 Wanneer werd dit samenlevingscontract afgesloten?
Voor de enquêteur/trice: Vraag naar de datum bij de gemeente indien de
respondent(e) zowel bij de notaris als bij de gemeente een
samenlevingscontract heeft afgesloten.
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten

Als PA99YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.100 Hoe oud was u toen dit samenlevingscontract werd
afgesloten?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als PA96YY <> 9999:
3.101 Bent u gehuwd of gehuwd geweest met uw *eerste partner?
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…
1. Ja
2. Neen
Als PA101=1:
3.102 Wanneer bent u burgerlijk gehuwd?
Maand: (1 tot 16) (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: (1942 tot 2008)
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als PA102YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.103 Op welke leeftijd bent u burgerlijk gehuwd?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
3.104 Wanneer is uw *eerste partner geboren?
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 1994
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als PA104YY = Weet niet (9997) of Weigering (9998):
3.105 Hoe oud was hij/zij bij het begin van jullie relatie?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als PA96YY <> 9999:
3.106 Hoeveel kinderen had uw *eerste partner toen u ging samenwonen
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PA98
(Array 1-16)

PA99MM
(Array 1-16)
PA99YY
(Array 1-16)

PA100
(Array 1-16)

PA101
(Array 1-16)

PA102MM
(Array 1-16)
PA102YY
(Array 1-16)

PA103
(Array 1-16)

PA104MM
(Array 1-16)
PA104YY
(Array 1-16)
PA105
(Array 1-16)

met hem/haar? Gelieve ook rekeningen te houden met zijn/haar adoptiefen pleegkinderen, maar niet met uw eigen kinderen.
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…
PA106
Aantal: 0 tot 19
(Array 1-16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als PA96YY <> 9999 en als PA106 <> 0, 97, 98:
3.107 Hoeveel kinderen van uw *eerste partner verbleven op regelmatige
basis in jullie huishouden?
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…
Aantal: 0 tot 19
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als PA96YY <> 9999 en als PA107 <> 0, 97, 98:
3.108 Hoe oud was het jongste kind van uw *eerste partner toen u met
hem/haar ging samenwonen?
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (998) toelaten

PA107
(Array 1-16)

PA108
(Array 1-16)

Als PA96YY <> 9999 en als PA106 <> 0, 97, 98:
3.109 Hoe vaak ziet u de kinderen van uw *eerste partner nog? Gelieve
ook rekening te houden met de kinderen die nooit bij u hebben gewoond.
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…

Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert volgens het kind, noteer
dan de frequentie voor het kind dat de respondent(e) het vaakst ziet.
PA109FF
Aantal keren: 0 tot 996
(Array 1-16)
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
999 = niet van toepassing
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als PA109FF_1 > 0, 900, 997, 998, 999 :
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
3.110 Werd de relatie beëindigd door uit elkaar te gaan of door het
overlijden van uw echtgeno(o)t(e)/partner?
1. Uit elkaar te gaan
2. Het overlijden van uw echtgeno(o)t(e)/partner
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
3.111 Wanneer werd de relatie beëindigd?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA111 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.112 Hoe oud was u toen de relatie werd beëindigd?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als de respondent(e) heeft samengewoond met de
echtgeno(o)t(e)/partner, als PA96YY <> 9999 en als PA110 <> 2:
3.113 Bent u op dat moment ook gestopt met samenwonen?
1. Ja
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PA109UU
(Array 1-16)

PA110
(Array 1-16)

PA111MM
(Array 1-16)
PA111YY
(Array 1-16)
PA112
(Array 1-16)

PA113
(Array 1-16)

2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA113 = 2:
3.114 Wanneer bent u gestopt met samenwonen?
Maand: (1 tot 16) (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: (1942 tot 2008)
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PA114YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
3.115 Hoe oud was u toen u bent gestopt met samenwonen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als PA110 <> 2:
3.116 Wie nam het initiatief om de relatie te beëindigen?
1. Uzelf
2. Uw echtgeno(o)t(e)/partner
3. Samen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA110 <> 2:
3.117 Welke waren de belangrijkste redenen voor de beëindiging van deze
relatie? 3 antwoorden mogelijk
TOON KAART 3.24: REDENEN VOOR HET BEEINDIGEN VAN DE RELATIE
1. We waren uit elkaar gegroeid
2. Meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen
3. Problemen met de familie, vrienden of kennissen
4. Teveel bezig met het werk
5. Onenigheid over de verdeling van de taken in het huishouden
6. Meningsverschilen over de vrijetijdsbesteding, het uitgavenpatroon
7. Problemen van lichamelijk geweld of een alcoholprobleem
8. Verschillende interesses
9. Communicatieproblemen in de relatie
10. Seksuele problemen
11. Een relatie met iemand anders
12. Moeilijkheden om kinderen te krijgen
13. Andere reden
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
(Als PA99=1 of PA98=1, 2 of 3) en PA110 = 1 (men was gehuwd of
had een samenlevingscontract en heeft de relatie beëindigd))
3.118 Bent u *gescheiden?
* Hebt u het samenlevingscontract verbroken?
1. Gescheiden/Samenlevingscontract verbroken
2. Het echtscheidingsproces/proces van de verbreking van het
samenlevingscontract is bezig
3. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PA114MM
(Array 1-16)
PA114YY
(Array 1-16)
PA115
(Array 1-16)

PA116
(Array 1-16)

PA117A1
PA117A2
PA117A3
(Array 1-16)

PA118
(Array 1-16)

Als PA118 = 1 of 2:
3.119 Wanneer *(bent u gescheiden) **(hebt u de
echtscheidingsprocedure gestart)?
* hebt u het samenlevingscontract verbroken ** hebt u de procedure
ingezet om het samenlevingscontract te verbreken
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
PA119MM
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
(Array 1-16)
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
PA119YY
(Array 1-16)
Als PA119YY = weet niet (code 9997) of weigering (code
9998):
3.120 Hoe oud was u toen *(u bent gescheiden) **(u de
echtgescheidingsprocedure hebt gestart)?
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* u het samenlevingscontract hebt verbroken ** u de
procedure om het samenlevingscontract te verbreken hebt
ingezet
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als PA118 = 1 of 2:
3.121 Wie heeft de *(echtscheiding) aangevraagd?
*de verbreking van het samenlevingscontract
1. Uzelf
2. Uzelf en uw echtgeno(o)t(e)/partner samen
3. Uw echtgeno(o)t(e)/partner
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

Als CV25 > 0:
3.122 Hebt u samen met uw *eerste partner kinderen?
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PA120
(Array 1-16)
PA121
(Array 1-16)

PA122
(Array 1-16)

Als PA110 = 1 en PA122 = 1:
3.123 Bij wie hebben jullie kinderen hoofdzakelijk gewoond in het PA123A1
eerste jaar na de scheiding? Als jullie kinderen niet samen op PA123A2
dezelfde plaats hebben gewoond, kunt u meerdere antwoorden PA123A3
geven.
(Array 1-16)
3 antwoorden mogelijk
KAART TONEN 3.25: BIJ WIE WONEN DE KINDEREN
1. Bij mij
2. Bij mijn ex-echtgeno(o)t(e)/partner
3. Afwisselend bij mij en bij mijn ex-echtgeno(o)t(e)/partner
4. Bij familieleden
5. Bij andere personen
6. In een tehuis
7. Ging alleen wonen
8. Woonde al alleen
9. Ander
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

Als PA110=1 & PA122=1:
3.124 Hoe vaak zag u, gemiddeld genomen, de kinderen die niet bij u zijn
blijven wonen het eerste jaar na de scheiding?

Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert volgens het kind, noteer
dan de frequentie voor het kind dat de respondent(e) het vaakst ziet.
PA124FF
Aantal keren: 0 tot 999
(Array 1-16)
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
999 = niet van toepassing (alle kinderen wonen bij de respondent)
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als PA124FF <> 0, 900, 997, 998, 999 :
Per: 1 = Week, 2= Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA110=1 & PA122=1:
3.125 Hoe vaak zag uw *eerste partner gemiddeld genomen de kinderen
die bij u zijn blijven wonen het eerste jaar na de scheiding?
*tweede voor de tweede rij, derde voor de derde rij enz…

Voor de enquêteur(trice): Als de frequentie variëert volgens het kind, noteer
dan de frequentie voor het kind dat de ex-partner van de respondent(e) het
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PA124UU
(Array 1-16)

vaakst ziet.
Aantal keren: 0 tot 999
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
999 = niet van toepassing (alle kinderen wonen bij de ex-partner van de
respondent)
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als PA125FF <> 0, 900, 997, 998, 999 :
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

3.126 Hebt u na deze relatie nog een andere vaste relatie gehad, eventueel
zonder samen te wonen, uw huidige relatie niet meegerekend?
1. Ja → herhaal de vorige vragen (vanaf PA93) voor deze nieuwe vaste
partner
2. Neen → ga verder
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PA125FF
(Array 1-16)

PA125FF
(Array 1-16)

PA126
(Array 1-16)

E. Alimentatiegeld voor kinderen
Enkel de geïnterviewden die een kind / kinderen hebben met een vroegere
echtgeno(o)t(e)/partner beantwoorden dit deel(PA110=1 en PA122=1)
***** alimentatiegeld ontvangen *****
3.127 Ontvangt u momenteel alimentatiegeld voor het kind/de kinderen die PA127
u met een vorige echtgeno(o)t(e)/partner had?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA127 = 2:
3.128 Hebt u de voorbije 12 maanden alimentatiegeld ontvangen voor het
kind/de kinderen die u met een vorige echtgeno(o)t(e)/partner had?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als (PA127 = 1 of PA128 = 1):
3.129 Hoeveel hebt u ontvangen?
Bedrag: 1 tot 999999
Weet niet (code 9999997) en weigering (code 9999998) toelaten
Als PA129AA gekend is:
Munt: F = Belgische frank, E = Euro
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als (PA127 = 1 of PA128 = 1):
3.130 Hoe vaak hebt u dit alimentatiegeld ontvangen de voorbije
12 maanden?
Aantal keren: 1 tot 53
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PA128

PA129AA

PA129CC
PA129UU

PA130

***** alimentatiegeld betaald *****
3.131 Betaalt u momenteel alimentatiegeld voor het kind/de kinderen die u PA131
met een vorige echtgeno(o)t(e)/partner had?
1. Ja
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2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA131 = 2:
3.132 Hebt u de voorbije 12 maanden alimentatiegeld betaald voor het PA132
kind/de kinderen die u met een vorige echtgeno(o)t(e)/partner had?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als (PA131 = 1 of PA132 = 1) :
3.133 Hoeveel hebt u betaald?
Bedrag: 1 tot 999999
Weet niet (code 9999997) en weigering (code 9999998) toelaten
Als PA133AA gekend is:
Munt: F = Belgische frank, E = Euro
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als (PA131 = 1 of PA132 = 1) :
3.134 Hoe vaak hebt u dit alimentatiegeld betaald de voorbije 12
maanden?
Aantal keren: 1 tot 53
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PA133AA

PA133CC
PA133UU

PA134

F. Alimentatiegeld voor / van ex-echtgeno(o)t(e)/partner
Enkel voor de geïnterviewden die gescheiden zijn in een vorige relatie ( PA110=1)
***** alimentatiegeld ontvangen *****
3.135 Ontvangt u momenteel alimentatiegeld van een vorige PA135
echtgeno(o)t(e)/partner? Het gaat hier niet om alimentatiegeld voor
kinderen, maar om alimentatiegeld tussen echtgenoten of partners.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA135 = 2:
3.136 Hebt u de voorbije 12 maanden alimentatiegeld ontvangen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als (PA135 = 1 of PA136 = 1 ) :
3.137 Hoeveel hebt u ontvangen?
Bedrag: (1 tot 999999)
Weet niet (code 9999997) en weigering (code 9999998) toelaten
Als PA137AA gekend is:
Munt: F = Belgische frank, E = Euro
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als (PA135 = 1 of PA136 = 1 ) :
3.138 Hoe vaak hebt u dit alimentatiegeld ontvangen de voorbije
12 maanden?
Aantal keren: 1 tot 53
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
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PA136

PA137AA

PA137CC
PA137UU

PA138

***** alimentatiegeld betaald *****
3.139 Betaalt u momenteel alimentatiegeld aan een vorige PA139
echtgeno(o)t(e)/partner? Het gaat hier niet om alimentatiegeld voor
kinderen, maar om alimentatiegeld tussen echtgenoten of partners.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA139 = 2:
3.140 Hebt u de voorbije 12 maanden alimentatiegeld betaald?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als (PA139 = 1 of PA140 = 1 ):
3.141 Hoeveel hebt u betaald?
Bedrag: 1 tot 999999
Weet niet (code 9999997) en weigering (code 9999998) toelaten
Als PA141AA gekend is:
Munt: F = Belgische frank, E = Euro
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als (PA139 = 1 of PA140 = 1 ):
3.142 Hoe vaak hebt u dit alimentatiegeld betaald de voorbije 12
maanden?
Aantal keren: 1 tot 53
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

Als PA1=1 :
3.143 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
3. Een beetje
4. Helemaal niet
Als PA143=1, 2 of 3 :
3.144 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent(e)
2. De respondent(e) aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent(e)
4. Andere manier
Als PA144=4 :
3.145 Verduidelijk: …

PA140

PA141AA

PA141CC
PA144UU

PA142

PA143

PA144
(Array 1-4)

PA145
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ORGANISATIE VAN HET HUISHOUDEN EN KENMERKEN VAN
HET KOPPEL
4.1 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Als HO1=1 :
4.2 Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan:
4 antwoorden mogelijk
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren)(van 6 jaar of ouder)
3. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (jonger dan 6 jaar)
4. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 7) toelaten

HO1

HO2
(Array 1-4)

A. Organisatie van het huishouden
Ik zou nu graag een paar vragen willen stellen over *(de manier waarop u uw
huishouden organiseert)
*de verdeling van de taken in uw huishouden indien er een echtgeno(o)t(e)/partner in het
huishouden is
****** Verdeling van de taken in het huishouden *******
4.3 Kunt u me zeggen wie de volgende taken opneemt? (HO3A tot HO3h)
TOON KAART 4.1 : HUISHOUDELIJKE TAKEN
1. Altijd ikzelf
2. Meestal ikzelf
3. Evenveel ikzelf als mijn echtgeno(o)t(e)/partner
4. Meestal mijn echtgeno(o)t(e)/partner
5. Altijd mijn echtgeno(o)t(e)/partner
6. Altijd of meestal iemand anders uit het huishouden
7. Altijd of meestal iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden en er niet voor wordt
betaald
8. Altijd of meestal iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden en er voor wordt betaald
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
4.3a De dagelijkse maaltijden bereiden

HO3a

Als HO3a=6 :
4.4a Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.3b De afwas doen of de afwasmachine vullen
Als HO3b=6 :
4.4b Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.3c De boodschappen doen
Als HO3c=6 :
4.4c Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.3d Het wasgoed strijken
Als HO3d=6 :
4.4d Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
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HO4a
(Array 1-19)
HO3b
HO4b
(Array 1-19)
HO3c
HO4c
(Array 1-19)
HO3d
HO4d
(Array 1-19)

4.3e Stofzuigen

HO3e

Als HO3e=6 :
4.4e Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.3f De kleine herstellingen in en rond het huis uitvoeren
Als HO3f=6 :
4.4f Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.3g De facturen betalen en de rekeningen bijhouden
Als HO3g=6 :
4.4g Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.3h Het sociale leven van het huishouden organiseren (uitnodigingen,
uitstapjes, contacten,…)
Als HO3h=6 :
4.4h Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?

HO4e
(Array 1-19)
HO3f
HO4f
(Array 1-19)
HO3g
HO4g
(Array 1-19)
HO3h

HO4h
(Array 1-19)

De vraag HO5 wordt gesteld als er een echtgeno(o)t(e)/partner is in het huishouden
(Als CV18 = 1) :
4.5 In welke mate bent u tevreden over de taakverdeling tussen u en uw
echtgeno(o)t(e)/partner? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal
ontevreden» betekent en 10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 4.2 : TEVREDENHEID
Weet niet(code 97) en weigering (code 98) toelaten

HO5

De vragen HO6 tot HO8 worden gesteld aan alle geïnterviewden:
4.6 Krijgt u op regelmatige basis hulp bij het uitoefenen van de
huishoudelijke taken?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als HO6=1 :
4.7 Van wie krijgt u deze regelmatige hulp?
5 antwoorden mogelijk
TOON KAART 4.3 : LIJST VAN PERSONEN
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Moeder van de echtgeno(o)t(e)/partner
5. Vader van de echtgeno(o)t(e)/partner
6. Dochter
7. Zoon
8. Stiefdochter
9. Stiefzoon
10. Grootmoeder
11. Grootvader
12. Kleindochter
13. Kleinzoon
14. Zus, halfzus, stiefzus
15. Broer, halfbroer, stiefbroer
16. Ander lid van de familie
17. Vriend(in), kennis, buur, collega
18. Andere persoon
19. Persoon behorend tot een organisatie of een vereniging
Weet niet (code 97) en weigering(code 98) toelaten
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HO6

HO7
(Array 1-5)

4.8 Betaalt uw huishouden iemand op regelmatige basis om het
huishoudelijke werk te doen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

HO8

B. Het nemen van beslissingen
Dit deel wordt gesteld indien er een echtgeno(o)t(e)/partner aanwezig is in het
huishouden (CV18=1) :
We hebben zojuist gesproken over de verschillende taken die vervuld moeten worden
in een huishouden. Ik zou nu enkele vragen willen stellen over het nemen van
beslissingen.
****** Nemen van beslissingen in het huishouden *******
4.9 Kunt u aanduiden wie er in het huishouden de beslissingen neemt met betrekking tot de
volgende taken of activiteiten. (HO9a tot HO9f)
TOON KAART 4.4 : BESLISSINGEN IN HET HUISHOUDEN
1. Altijd ikzelf
2. Meestal ikzelf
3. Evenveel ikzelf als mijn echtgeno(o)t(e)/partner
4. Meestal mijn echtgeno(o)t(e)/partner
5. Altijd mijn echtgeno(o)t(e)/partner
6. Altijd of meestal iemand anders uit het huishouden
7. Altijd of meestal iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
4.9a De gewone inkopen voor het huishouden
Als HO9a=6 :
4.10a Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.9b Uitzonderlijke, duurdere aankopen voor het huishouden
Als HO9b=6 :
4.10b Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.9c De tijd die u besteedt aan professionele activiteiten
Als HO9c=6 :
4.10c Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.9d De tijd die uw echtgeno(o)t(e)/partner besteedt aan professionele
activiteiten
Als HO9d=6 :
4.10d Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.9e De opvoeding van de kinderen
Als HO9e=6 :
4.10e Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
4.9f Het sociale leven en de vrijetijdsbesteding
Als HO9f =6 :
4.10f Kunt u aangeven om welk lid van het huishouden het gaat?
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HO9a
HO10a
(Array 1-19)
HO9b
HO10b
(Array 1-19)
HO9c
HO10c
(Array 1-19)
HO9d

HO10d
(Array 1-19)
HO9e
HO10e
(Array 1-19)
HO9f
HO10f
(Array 1-19)

4.11 Hoe beheren u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner de inkomsten van het HO11
huishouden?
TOON KAART 4.5: BEHEER VAN INKOMSTEN
1. Ik beheer al het geld en geef mijn echtgeno(o)t(e)/partner zijn/haar deel.
2. Mijn echtgeno(o)t(e)/partner beheert al het geld en geeft mij mijn deel
3. We leggen al het geld samen en nemen elk wat we nodig hebben
4. We leggen een deel van het geld samen en houden de rest apart
5. We houden elk ons geld apart
6. Andere regeling
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

C. Kenmerken van het koppel
Deze sectie betreft
- de geïnterviewden die een inwonende echtgeno(o)t(e)/partner hebben: CV18=1
- de geïnterviewden die een niet-inwonende echtgeno(o)t(e)/partner hebben:
PA33=1
4.12 In welke mate bent u tevreden over de relatie met uw HO12
echtgeno(o)t(e)/partner)? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal
ontevreden» betekent en 10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 4.6 : TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

4.13 Ik zal een lijst voorlezen met onderwerpen waarover koppels het oneens kunnen zijn.
Hebt u het gedurende de voorbije 12 maanden met uw echtgeno(o)t(e)/partner
meningsverschillen gehad over … (HO13a tot HO13I)
TOON KAART 4.7 : NOOIT – ZEER DIKWIJLS
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Dikwijls
5. Zeer dikwijls
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
4.13a De huishoudelijke taken

HO13a

4.13b Het geld

HO13b

4.13c De organisatie van de vrijetijdsbesteding

HO13c

4.13d Uw seksueel leven

HO13d

4.13e De relaties met vrienden

HO13e

4.13f De relaties met ouders en/of schoonouders

HO13f

4.13g De opvoeding van de kinderen

HO13g

4.13h Het hebben van kinderen

HO13h

4.13i Het alcoholgebruik

HO13i
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Als de ondervraagde niet «nooit » geantwoord heeft op alle voorafgaande vragen
(HO13a tot HO13i), dan stelt men hem/haar de volgende vragen (HO14a tot HO15d) :
4.14 Wanneer koppels meningsverschillen hebben kunnen ze op
verschillende manieren reageren.
Wanneer u en uw echtgeno(o)t(e)/partner meningsverschillen hebben, zal
u…
(HO14a tot HO14d)
TOON KAART 4.7: NOOIT – ZEER DIKWIJLS
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Dikwijls
5. Zeer dikwijls
Weet niet (code 7) en weigering(code 8) toelaten
4.14a Uw mening voor uzelf houden

HO14a

4.14b Het meningsverschil rustig bespreken

HO14b

4.14c Boos worden of schreeuwen

HO14c

4.14d Uiteindelijk gewelddadig worden

HO14d

4.15 Wanneer u en uw echtgeno(o)t(e)/partner meningsverschillen hebben, zal hij/zij …
(HO15a tot HO15d)
TOON KAART 4.7: NOOIT – DIKWIJLS
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Dikwijls
5. Zeer dikwijls
Weet niet(code 7) en weigering (code 8) toelaten
4.15a Zijn/haar mening voor zichzelf houden

HO15a

4.15b Het meningsverschil rustig bespreken

HO15b

4.15c Boos worden of schreeuwen

HO15c

4.15d Uiteindelijk gewelddadig worden

HO15d

4.16 Zelfs partners die elkaar goed begrijpen vragen zich soms af of hun HO16
relatie of huwelijk zal standhouden. Hebt u gedurende de voorbije 12
maanden overwogen uw relatie/huwelijk te beëindigen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet(code 7) en weigering (code 8) toelaten

4.17 Bent u van plan de relatie met uw echtgeno(o)t(e)/partner te
beëindigen de komende drie jaar?
TOON KAART 4.8: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
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HO17

Als HO17= 3 of 4 :
4.18 Stel dat u uw relatie met uw echtgeno(o)t(e)/partner zou beëindigen de komende drie
jaar. Denkt u dat dit beter of slechter zou zijn …
TOON KAART 4.9 : BETER – SLECHTER
1. Veel beter
2. Beter
3. Niet beter, niet slechter
4. Slechter
5. Veel slechter
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Niet van toepassing (code 9) toelaten
4.18a Om te kunnen doen wat u wilt doen

HO18a

4.18b Voor uw perspectieven op beroepsvlak

HO18b

4.18c Voor uw financiële situatie

HO18c

4.18d Voor wat uw omgeving over u denkt

HO18d

4.18e Voor de tevredenheid met uw leven

HO18e

4.18f Voor het welzijn van uw kinderen

HO18f

4.18g Voor de band met uw kinderen en/of kleinkinderen

HO18g

4.18h Voor uw seksueel leven

HO18h

Als HO17= 3 of 4 :
4.19 In welke mate zal de beslissing om de komende drie jaar uw relatie met uw
echtgeno(o)t(e)/partner te beëindigen afhangen van de volgende factoren? (HO19a tot
HO19d)
TOON KAART 4.10 : HELEMAAL NIET– HEEL VEEL
1. Helemaal niet
2. Een beetje
3. Veel
4. Heel veel
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Niet van toepassing (code 9) toelaten
4.19a Uw persoonlijke financiële situatie

HO19a

4.19b Uw werk

HO19b

4.19c Uw huisvesting

HO19c

4.19d Uw gezondheid

HO19d

4.19e De kwaliteit van uw relatie

HO19e

4.19f Uw kinderen
Niet van toepassing (code 9) toelaten
9 = R heeft geen kinderen

HO19f

4.20 Denkt uw echtgeno(o)t(e)/partner dat jullie de relatie moeten
beëindigen?
1. Ja
2. Neen
3. Uw echtgeno(o)t(e)/partner twijfelt
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

HO20
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4.21 Zelfs als u vindt dat u en uw echtgeno(o)t(e)/partner de beslissing moeten nemen om
de relatie te verbreken de komende drie jaar, kunnen andere personen hieromtrent toch een
mening hebben.
In welke mate zijn volgende uitspraken voor u waar of niet waar?
(HO21a tot HO21d)
TOON KAART 4.11: WAAR – NIET WAAR
1. Waar
2. Eerder waar
3. Noch waar noch niet waar
4. Eerder niet waar
5. Niet waar
Niet van toepassing (code 9)
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
4.21a Uw ouders vinden dat u de komende drie jaar de relatie moet
beëindigen.

HO21a

4.21b Uw kinderen vinden dat u de komende drie jaar de relatie moet
beëindigen.

HO21b

4.21c De meeste andere familieleden vinden dat u de komende drie jaar de HO21c
relatie moet beëindigen.
4.21d De meeste vrienden en vriendinnen vinden dat u de komende drie
jaar de relatie moet beëindigen.

Als HO1=1 :
4.22 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
3. Een beetje
4. Helemaal niet
Als HO22=1, 2 of 3 :
4.23 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent(e)
2. De respondent(e) aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent(e)
4. Andere manier
Als HO23=4 :
4.24 Verduidelijk: …

HO21d

HO22

HO23
(Array 1-4)

HO24
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VRUCHTBAARHEID
De variabele CV28 is gecreëerd om te vermijden dat er vragen over een eventuele
zwangerschap of over hun vruchtbaarheid zouden gesteld worden aan vrouwen van 50
jaar of ouder, en aan mannen wiens echtgeno(o)t(e)/partner 50 jaar of ouder is.
CV28 :
1. De geïnterviewde is een vrouw jonger dan 50 jaar
2. De geïnterviewde is een vrouw van 50 jaar of ouder die een echtgenote/vrouwelijke
partner (samenwonend of niet) heeft die jonger is dan 50 jaar
3. De geïnterviewde is een vrouw van 50 jaar of ouder die geen echtgenote/vrouwelijke
partner heeft (samenwonend of niet) die jonger is dan 50 jaar
4. De geïnterviewde is een man en heeft een echtgenoot/mannelijke partner
5. De geïnterviewde is een man en heeft een echtgenote/vrouwelijke partner
(samenwonend of niet) van 50 jaar of ouder
6. De geïnterviewde is een man zonder echtgeno(o)t(e)/partner
7. De geïnterviewde is een man en heeft een echtgenote/vrouwelijk partner
(samenwonend of niet) van jonger dan 50 jaar
CV29 : Voorkomen van een al dan niet samenwonende echtgeno(o)t(e)/partner
Als CV18= 1 of PA33= 1 dan CV29=1
Anders CV29=2
5.1 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Als FE1=1 :
5.2 Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan:
4 antwoorden mogelijk
1.Echtgeno(o)t(e)/partner
2.Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (van 6 jaar of ouder)
3.Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (jonger dan 6 jaar)
4.Andere volwassene(n)
Weet niet (code 7) toelaten

FE1

FE2
(Array 1-4)

ALS CV28 = 1, 2, 6 of 7 :
1. Men stelt de filtervraag FE3 :
- Als FE3 = 1 (zwanger) men stelt de vragen van Deel A : Huidige zwangerschap
- Als FE3 = 2 of 3 (niet zwanger) men stelt de vragen van DEEL B: Vruchtbaarheid
2. Men stelt de vragen van Deel C : Vruchtbaarheidsintenties
Als CV28 niet gelijk is aan 1, 2, 6 of 7 dus = 3, 4 of 5 :
Men gaat onmiddellijk over naar de vraag FE60 over de intenties betreffende
adoptie : deze vraag wordt dus aan iedereen gesteld.
Als CV28=1 :
5.3 Ik zou graag enkele vragen willen stellen over zwangerschappen en
het feit al dan niet kinderen te hebben. Bent u momenteel zwanger?
1. Ja
2. Neen
3. Misschien/ Weet het nog niet
Weigering (code 8) toelaten
Als CV28= 2 of 7 :
5.4 Ik zou graag enkele vragen willen stellen over zwangerschappen en
het feit al dan niet kinderen te hebben. Is uw echtgenote/partner
momenteel zwanger?
1. Ja
2. Neen
3. Misschien / Weet het nog niet
Weigering (code 8) toelaten
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FE3

FE3

Als CV28= 6 :
5.5 Ik zou graag enkele vragen willen stellen over zwangerschappen en
het feit al dan niet kinderen te hebben. Is er naar uw weten een vrouw
zwanger van u?
1. Ja
2. Neen
3. Misschien/Weet het nog niet
Weigering (code 8) toelaten
Als CV28=1 & [(HH12 = 1 & HH13=2 & HH15 < 50) of (PA33=1 & PA58 < 50
& PA59=2)] :
5.6 Ik zou graag enkele vragen willen stellen over zwangerschappen en
het feit al dan niet kinderen te hebben. Is uw echtgenote/partner
momenteel zwanger?
1. Ja
2. Neen
3. Misschien / Weet het nog niet
Weigering (code 8) toelaten

FE3

FE6

Als FE3 = 1 of FE32 = 1 :
 FE3 = 1 (zwanger)
 Zo niet FE3 = 2 (niet zwanger )

A. Huidige zwangerschap
Het deel « Huidige zwangerschap », FE7MM tot FE28, wordt gesteld als FE3= 1
Dus als de geïnterviewde behoort tot een van de volgende categorieën:
- een zwangere vrouw jonger dan 50 jaar
- een vrouw met een zwangere echtgenote/partner jonger dan 50 jaar
- een man die een relatie heeft met een zwangere vrouw jonger dan 50 jaar
- een man die geen relatie heeft maar waarvan een vrouw zwanger is
****** Zwangerschapswens ******
5.7 Wanneer is de geboorte van het kind voorzien?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 2007 tot 2009
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
5.8 Wilde u *(een) kind vóór de aanvang van deze zwangerschap of
twijfelde u?
*nog een indien de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft
1. Ja
2. Neen
3. Ik twijfelde
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als FE8=1 of 3 :
5.9 Is deze zwangerschap vroeger of later gekomen dan u wilde of op
het juiste moment?
1. Vroeger
2. Later
3. Op het juiste moment
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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FE7MM
FE7YY
FE8

FE9

5.10 Partners hebben niet altijd dezelfde wensen inzake het aantal
kinderen of het tijdstip om kinderen te krijgen. Wilde uw
echtgeno(o)t(e)/partner *(een) kind vóór de aanvang van deze
zwangerschap of twijfelde hij/zij?
*nog een indien de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft
1. Ja
2. Neen
3. Hij/zij twijfelde
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

FE10

****** Moeilijkheden om zwanger te worden - beroep doen op medische hulp ******
Als (FE8= 1 of 3) of (FE10 = 1 of 3) :
5.11 Hebt u en/of uw huidige echtgeno(o)t(e)/partner een beroep gedaan
op medische hulp om deze zwangerschap tot stand te brengen?
TOON KAART 5.1 : MEDISCHE MIDDELEN EN METHODEN
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

FE11

Als FE11 = 1 :
5.12 Welke van de volgende medische middelen en methoden hebt u en/of FE12
uw echtgeno(o)t(e)/partner gebruikt om deze zwangerschap tot stand te
(Array 1-6)
brengen?
TOON KAART 5.1: MEDISCHE MIDDELEN EN METHODEN
1. Geneesmiddelen zonder andere medische behandeling
2. Methoden die toelaten het tijdstip van de eisprong te bepalen
3. In vitro fertilisatie (IVF) of micro-injectie (ICSI)
4. Operatieve ingreep
5. Kunstmatige inseminatie
6. Andere medische behandeling
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als FE11=1 :
5.13 Wanneer hebt u of uw echtgeno(o)t(e)/partner de eerste keer één van
deze medische middelen en methoden gebruikt om deze zwangerschap
tot stand te brengen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1958 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als FE13YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
5.14 Hoe oud was u toen u of uw echtgeno(o)t(e)/partner de eerste
keer één van deze medische middelen en methoden hebben gebruikt
om deze zwangerschap tot stand te brengen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als FE11 = 1 :
5.15 Had u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner een
vruchtbaarheidsprobleem?
1. Ja, ikzelf
2. Ja, mijn echtgeno(o)t(e)/partner
3. Ja, wij beiden
4. Neen
5. Onbepaald na medisch onderzoek
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

74

FE13MM
FE13YY

FE14

FE15

****** Contraceptie (gesteld aan iedereen die het blok Zwangerschap doorloopt)***
Als FE11 = 2 :
5.16 Gebruikten jullie op het moment dat u of uw echtgeno(o)t(e)/partner
FE16
zwanger werd een voorbehoedsmiddel of deed u iets om een
zwangerschap te vermijden, zoals terugtrekken of periodieke onthouding?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

Als FE16=1 (gebruik van een voorbehoedsmiddel) : vraag over de gebruikte
anticonceptiva
5.17 Kunt u alle gebruikte voorbehoedsmiddelen of toegepaste methoden FE17
aanduiden?
(Array 1-5)
5 antwoorden mogelijk
TOON KAART 5.2 : VOORBEHOEDSMIDDELEN
1. Terugtrekken, periodieke onthouding
2. Condoom
3. Pil, prikpil, morning after pil, spiraaltje, staafje
4. Sterilisatie van de man of de vrouw
5. Ander voorbehoedsmiddel of methode (pessarium, zaaddodende middelen,
…)
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

Als FE16= 2 stelt men de volgende vraag betreffende de datum van het laatste gebruik
van een voorbehoedsmiddel
5.18 Wanneer hebt u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner de laatste keer een
voorbehoedsmiddel gebruikt of een methode toegepast om een
zwangerschap te vermijden?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
99 = nooit iets gedaan om zwangerschap te vermijden
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als FE18MM <> 99 :
Jaar: 1960 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten

FE18MM

FE18YY

Als FE18YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
5.19 Hoe oud was u toen u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner de laatste
keer een voorbehoedsmiddel hebben gebruikt of een methode
hebben toegepast om een zwangerschap te vermijden?
Leeftijd: 0 tot 99
FE19
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

*** Vorige zwangerschappen : moeilijkheden om zwanger te worden- beroep doen op
medische hulp *****
5.20 Hebt u vroeger reeds een beroep gedaan op medische hulp om een FE20
zwangerschap tot stand te brengen, ongeacht de uitkomst? Het gaat niet
om de periode die aan de huidige zwangerschap voorafgaat.
1. Ja
2. Neen
9. Niet van toepassing (eerste zwangerschap)
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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Als FE20 = 1 :
5.21 Welke van de volgende medische middelen of methoden hebt u
gebruikt om vroegere zwangerschappen tot stand te brengen, ongeacht
de uitkomst?
TOON KAART 5.3: MEDISCHE MIDDELEN EN METHODEN
1. Geneesmiddelen zonder andere medische behandeling
2. Methoden die toelaten het tijdstip van de eisprong te bepalen
3. In vitro fertilisatie (IVF) of micro-injectie (ICSI)
4. Operatieve ingreep
5. Kunstmatige inseminatie
6. Andere medische behandeling
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als FE20 = 1 :
5.22 Wanneer hebt u de eerste keer één van deze medische middelen of
methoden gebruikt om een zwangerschap tot stand te brengen, ongeacht
de uitkomst?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1960 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als FE22YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
5.23 Hoe oud was u toen u de eerste keer één van deze medische
middelen of methoden gebruikt om een zwangerschap tot stand te
brengen, ongeacht de uitkomst?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als FE20 = 1 & FE11 = 2 :
5.24 Wanneer hebt u de laatste keer één van deze medische middelen of
methoden gebruikt om een zwangerschap tot stand te brengen, ongeacht
de uitkomst?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1960 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als FE24YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
5.25 Hoe oud was u toen u de laatste keer één van deze medische
middelen of methoden gebruikt om een zwangerschap tot stand te
brengen, ongeacht de uitkomst?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als FE11 =2 en FE20=1 :
5.26 Had u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner een
vruchtbaarheidsprobleem?
1. Ja, ikzelf
2. Ja, mijn echtgeno(o)t(e)/partner
3. Ja, wij beiden
4. Neen
5. Onbepaald na medisch onderzoek
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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FE21
(Array 1-6)

FE22MM
FE22YY

FE23

FE24MM
FE24YY

FE25

FE26

***Huidige en vorige zwangerschappen : moeilijkheden om zwangerschap uit te dragen
***
Naast de behandelingen om zwanger te worden, zijn er ook andere
problemen en behandelingen mogelijk vóór of tijdens een zwangerschap.
Op deze lijst zijn er enkele vermeld.
TOON KAART 5.4 : ANDERE PROBLEMEN EN BEHANDELINGEN
1. Lange conceptiewachttijd (meer dan 12 maanden)
2. Genetische diagnostiek (vruchtwaterpunctie, vlokkentest,…)
3. Vroeggeboorte of behandeling ter voorkoming van vroeggeboorte
4. Miskraam, doodgeboorte
5. Geen problemen / geen behandelingen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CV26 = 0 :
5.27 Kunt u aangeven welke problemen en/of behandelingen u hebt gehad
bij de huidige of eventueel vorige zwangerschappen?

FE27
(Array 1-4)

Als CV26 >= 1 :
5.27 Kunt u aangeven welke problemen u vóór de geboorte van het eerste
kind hebt gehad?
Als CV26 = 1 :
5.28 Kunt u aangeven welke problemen en/of behandelingen u na de
geboorte van het eerste kind hebt gehad?

FE28
(Array 1-4)

Als CV26 >= 2 :
5.28 Kunt u aangeven welke problemen en/of behandelingen u na de
geboorte van het eerste kind maar vóór de geboorte van het tweede kind
hebt gehad?

B. Fertiliteit
Het deel « Vruchtbaarheid », FE29 tot FE57YY, wordt gesteld als CV28 = 1,2,6 of 7 en
FE3 = 2)
Dus als de geïnterviewde behoort tot volgende categorieën :
- een vrouw jonger dan 50 jaar die niet zwanger is
- een vrouw van 50 jaar of ouder die een echtgenote/ vrouwelijk partner jonger
dan 50 jaar heeft die niet zwanger is
- een man met een echtgenote/partner (samenwonend of niet) jonger dan 50
jaar die niet zwanger is
- een man zonder relatie die geen weet heeft van een vrouw die zwanger is van
hem
****** Zwangerschapswens en vruchtbaarheid van de geïnterviewde ******
5.29 Wilt u op dit moment *(een) kind?
*nog een als de respondent(e) reeds (een) kind(eren) heeft
1. Ja
2. Neen
3. U twijfelt
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

FE29

5.30 Sommige personen kunnen geen kinderen krijgen. Kunt u naar uw
weten *(een) kind krijgen of verwekken?
*nog een als de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft
TOON KAART 5.5 : ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

FE30
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Als FE30=1 of 2 (De respondent(e) kan zeker niet of waarschijnlijk
niet kinderen krijgen of verwekken)
5.31 Hebt u een operatie ondergaan waardoor u geen kinderen of
FE31
waarschijnlijk geen kinderen meer kunt krijgen of verwekken? Zo ja,
was dit omwille van een anticonceptieve reden of omwille van een
andere reden.
1. Ja, een sterilisatie om reden van anticonceptie
2. Ja, een andere operatie om een andere reden
3. Neen, geen operatie
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als FE31=1 of 2 (De geïnterviewde heeft een operatie
ondergaan) :
5.32 Wanneer vond deze operatie plaats?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1950 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als FE32YY = weet niet (code 9997) of weigering (code
9998):
5.33 Hoe oud was u toen deze operatie plaatsvond?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als FE31= 3, 7 of 8 of (De geïnterviewde heeft geen operatie
ondergaan) :
5.34 Wanneer bent u te weten gekomen dat u geen of
waarschijnlijk geen kinderen *(meer) kunt krijgen of
verwekken?
*meer als de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1950 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten

FE32MM
FE32YY

FE33

FE34MM
FE34YY

Als FE34YY = weet niet (code 9997) of weigering (code
9998):
5.35 Hoe oud was u toen u te weten bent gekomen dat u
geen of waarschijnlijk geen kinderen *(meer) kunt krijgen
of verwekken?
*meer als de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft
Leeftijd: 0 tot 99
FE35
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

****** Zwangerschapswens en vruchtbaarheid van de echtgeno(o)t(e)/partner******
Als CV29 = 1 (FE36 tot FE40) :
5.36 Partners hebben niet altijd dezelfde wensen inzake het aantal
kinderen of het tijdstip om kinderen te krijgen. Wilt uw
echtgeno(o)t(e)/partner op dit moment *(een) kind?
*nog een als de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft
1. Ja
2. Neen
3. Hij/zij twijfelt
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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FE36

5.37 Kan uw echtgeno(o)t(e)/partner naar uw weten *(een) kind krijgen of
verwekken?
*nog een als de echtgeno(o)t(e)/partner al (een) kind(eren) heeft
TOON KAART 5.5 : ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

FE37

Als FE37=1 of 2 (de echtgeno(o)t(e)/partner kan geen kinderen
krijgen) :
5.38 Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner een operatie ondergaan
FE38
waardoor hij/zij geen of waarschijnlijk geen kinderen meer kan
krijgen of verweken? Zo ja, was dit omwille van een anticonceptieve
reden of omwille van een andere reden.
1. Ja, een sterilisatie om reden van anticonceptie
2. Ja, een andere operatie om een andere reden
3. Neen, geen operatie
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als FE38 =1 of 2 (de echtgeno(o)t(e)/partner heeft een
operatie ondergaan) :
5.39 Wanneer vond deze operatie plaats?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1950 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als FE39YY = weet niet (code 9997) of weigering (code
9998):
5.40 Hoe oud was uw echtgeno(o)t(e)/partner toen deze
operatie plaatsvond?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

FE39MM
FE39YY

FE40

****** Moeilijkheden om zwanger te worden en een zwangerschap uit te dragen – een
beroep doen op medische hulp ******
5.41 Doet u en/of uw huidige echtgeno(o)t(e)/partner momenteel een
beroep op medische hulp om een zwangerschap tot stand te brengen?
TOON KAART 5.6: MEDISCHE MIDDELEN EN METHODEN
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als FE41 = 1 :
5.42 Welke van de volgende medische middelen en methoden gebruikt u
en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner om de gewenste zwangerschap tot stand
te brengen?
TOON KAART 5.6: MEDISCHE MIDDELEN EN METHODEN
1. Geneesmiddelen zonder andere medische behandeling
2. Methoden die toelaten het tijdstip van de eisprong te bepalen
3. In vitro fertilisatie (IVF) of micro-injectie (ICSI)
4. Operatieve ingreep
5. Kunstmatige inseminatie
6. Andere medische behandeling
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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FE41

FE42
(Array 1-6)

Als FE41=1 :
5.43 Wanneer hebt u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner de eerste keer één
van deze medische middelen en methoden gebruikt om deze gewenste
zwangerschap tot stand te brengen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1958 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als FE43YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
5.44 Hoe oud was u toen u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner de eerste
keer één van deze medische middelen en methoden hebben gebruikt
om deze gewenste zwangerschap tot stand te brengen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als FE41 = 1 :
5.45 Hebt u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner een
vruchtbaarheidsprobleem?
1. Ja, ikzellf
2. Ja, mijn echtgeno(o)t(e)/partner
3. Ja, wij beiden
4. Neen
5. Onbepaald na medisch onderzoek
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

5.46 Hebt u vroeger reeds een beroep gedaan op medische hulp om een
zwangerschap tot stand te brengen, ongeacht de uitkomst? Het gaat
hierbij niet om medische hulp die u momenteel krijgt.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8)
Als FE46 = 1 :
5.47 Welke van de volgende medische middelen of methoden hebt u toen
gebruikt om een zwangerschap tot stand te brengen, ongeacht de
uitkomst?
TOON KAART 5.6: MEDISCHE MIDDELEN EN METHODEN
1. Geneesmiddelen zonder andere medische behandeling
2. Methoden die toelaten het tijdstip van de eisprong te bepalen
3. In vitro fertilisatie (IVF) of micro-injectie (ICSI)
4. Operatieve ingreep
5. Kunstmatige inseminatie
6. Andere medische behandeling
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als FE46 = 1 :
5.48 Wanneer hebt u de eerste keer één van deze medische middelen of
methoden gebruikt om een zwangerschap tot stand te brengen, ongeacht
de uitkomst?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1960 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als FE48YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
5.49 Hoe oud was u toen u de eerste keer één van deze medische
middelen of methoden gebruikt om een zwangerschap tot stand te
brengen, ongeacht de uitkomst?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
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FE43MM
FE43YY

FE44

FE45

FE46

FE47
(Array 1-6)

FE48MM
FE48YY

FE49

Als FE46 = 1 & FB_PROB = 2 :
5.50 Wanneer hebt u de laatste keer één van deze medische middelen of
methoden gebruikt om een zwangerschap tot stand te brengen, ongeacht
de uitkomst?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1960 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als FE50YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
5.51 Hoe oud was u toen u de laatste keer één van deze medische
middelen of methoden gebruikt om een zwangerschap tot stand te
brengen, ongeacht de uitkomst?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als FE46 = 1 en FE41=2 :
5.52 Had u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner een
vruchtbaarheidsprobleem?
1. Ja, ikzelf
2. Ja, mijn echtgeno(o)t(e)/partner
3. Ja, wij beiden
4. Neen
5. Onbepaald na medisch onderzoek
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

FE50MM
FE50YY

FE51

FE52

***Vorige zwangerschappen : moeilijkheden om zwangerschap uit te dragen ***
Als FE41 = 1 OF FE46 = 1 :
De behandelingen om zwanger te worden laten we nu buiten
beschouwing. Hier is een lijst van andere problemen en behandelingen
die men kan meemaken vóór of tijdens de zwangerschap.
Als FE41 = 2 EN FE46 = 2 :
Hier is een lijst van andere problemen en behandelingen die men kan
meemaken vóór of tijdens de zwangerschap.
TOON KAART 5.7: ANDERE PROBLEMEN EN BEHANDELINGEN
1. Lange conceptiewachttijd (meer dan 12 maanden)
2. Genetische diagnostiek (vruchtwaterpunctie, vlokkentest,…)
3. Vroeggeboorte of behandeling ter voorkoming van vroeggeboorte
4. Miskraam, doodgeboorte
5. Geen problemen / geen behandelingen
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CV26 = 0 :
5.53 Kunt u aangeven welke problemen en/of behandelingen u hebt
gehad?

FE53
(Array 1-4)

Als CV26 >= 1 :
5.53 Kunt u aangeven welke problemen en/of behandelingen u vóór de
geboorte van het eerste kind
Als CV26 = 1 :
5.54 Kunt u aangeven welke problemen en/of behandelingen u hebt gehad
na de geboorte van het eerste kind?
Als CV26 >= 2 :
5.54Kunt u aangeven welke problemen en/of behandelingen u na de
geboorte van het eerste kind maar vóór de geboorte van het tweede kind
hebt gehad?
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FE54
(Array 1-4)

****** Anticonceptie ******
Als de geïnterviewde of zijn echtgeno(o)t(e)/partner momenteel geen beroep doen op
medisch hulp om zwanger te worden en als het naar hun weten niet onmogelijk is om
kinderen te krijgen (FE55 tot FE57YY) :
Als FE30=2, 3 of 4 en FE37=2, 3 of 4 :
5.55 Gebruikt u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner momenteel een
voorbehoedsmiddel of doet u iets om een zwangerschap te vermijden,
zoals terugtrekken of periodieke onthouding en waarom?
TOON KAART 5.8 : GEBRUIK VAN VOORBEHOEDSMIDDELEN
1. Ja, om een zwangerschap te vermijden
2. Ja, om een andere reden
3. Neen, want ik en mijn echtgeno(o)t(e)/partner proberen om zwanger te
worden
4. Neen, om een andere reden
9. Niet van toepassing (vrouw met echtgenote/vrouwelijke partner)
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

FE55

Als de geïnterviewde een voorbehoedsmiddel gebruikt (FE55=1 of 2) : vragen over de
gebruikte anticonceptie
5.56 Kunt u alle gebruikte voorbehoedsmiddelen of toegepaste methoden FE56
aanduiden?
(Array 1-5)
5 antwoorden mogelijk
TOON KAART 5.9 : VOORBEHOEDSMIDDELEN
1. Terugtrekken, periodieke onthouding
2. Condoom
3. Pil, prikpil, morning after pil, spiraaltje, staafje
4. Sterilisatie van de man of de vrouw
5. Ander voorbehoedsmiddel of methode (pessarium, zaaddodende middelen,
…)
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

Als FE55 = 3 of 4, dan stelt men de volgende vraag betreffende de datum van het
laatste gebruik van contraceptiva of als FE41 = 1 :
5.57 Wanneer hebt u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner de laatste keer een
voorbehoedsmiddel gebruikt of een methode toegepast om een
zwangerschap te vermijden?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
99 = nooit iets gedaan om zwangerschap te vermijden
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als FE57MM <> 0, 99 :
Jaar: 1960 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten

FE57MM

FE57YY

Als FE57YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
5.58 Hoe oud was u toen u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner de laatste FE58
keer een voorbehoedsmiddel hebben gebruikt of een methode
hebben toegepast om een zwangerschap te vermijden?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
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C. Intenties om kinderen te krijgen
Men stelt de vragen van dit deel aan :
- vrouwen jonger dan 50 jaar
- vrouwen ouder dan 50 jaar die een echtgenote/partner hebben jonger dan 50
jaar
- mannen die een relatie hebben met een vrouw jonger dan 50 jaar
- mannen die geen relatie hebben
(CV28 =1, 2, 6 of 7)
Als FE30<>1 en FE37<>1 en FE3=2 :
Er is momenteel geen zwangerschap
5.59 Bent u van plan *(een) kind te krijgen de komende drie jaar?
*nog een indien de respondent(e) al (een) kind(eren) heeft

FE59

Als FE30<>1 en FE37<>1 en FE3=1 :
Er is momenteel een zwangerschap
5.59 Bent u van plan nog een kind te krijgen de komende drie jaar, naast
het kind dat u nu verwacht?
TOON KAART 5.10 : ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
5.60 Bent u van plan een kind te adopteren of een pleegkind in uw gezin
op te nemen de komende drie jaar?
TOON KAART 5.10 : ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
5. Ja, aanvraag in behandeling
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

FE60

Als (FE30<>1 en FE37<>1) en ( FE59 <> 3 en 4 of FE60 <> 3 en 4) of (FE59
<> 3 en 4) :
5.61 Zelfs indien u niet van plan bent een kind te krijgen of te adopteren
FE61
de komende drie jaar, bent u dan van plan om later nog een kind te krijgen
of te adopteren?
TOON KAART 5.10 : ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

Als (FE61<>1 en 2 ) of (FE59<>1 en 2) of (FE60<>1 en 2) :
5.62 Hebt u een voorkeur voor een jongen of een meisje?
1. Ja, een jongen
2. Ja, een meisje
3. Neen, het geslacht doet er niet toe
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als (FE61<>1 en 2 ) of (FE59<>1 en 2) of (FE60<>1 en 2) :
5.63 Hoeveel kinderen bent u persoonlijk van plan nog te krijgen in de
loop van uw leven? Gelieve de kinderen die u eventueel reeds hebt of het
kind dat u eventueel momenteel verwacht niet mee te rekenen.
Aantal: 0 tot 12
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
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FE62

FE63

Als CV29=1 : (er is een echtgeno(o)t(e)/partner)
5.64 Partners hebben niet altijd dezelfde wensen inzake het aantal
kinderen of het tijdstip om kinderen te krijgen. Zou uw
echtgeno(o)t(e)/partner nog een kind willen de komende drie jaar?
TOON KAART 5.10 : ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

FE64

5.65 Stel nu dat u *(een) kind zou krijgen de komende drie jaar, denkt u dat dit beter of
slechter zou zijn...
*nog een indien de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft.
(FE65a tot FE65k)
TOON KAART 5.11 : BETER – SLECHTER
1. Veel beter
2. Beter
3. Niet beter, niet slechter
4. Minder goed
5. Veel minder goed
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
5.65a om te kunnen doen wat u wilt doen

FE65a

5.65b voor uw perspectieven op beroepsvlak

FE65b

5.65c voor uw financiële situatie

FE65c

5.65d voor de mening die uw omgeving heeft over u

FE65d

5.65e voor uw tevredenheid over uw leven

FE65e

5.65f voor de band tussen u en uw echtgeno(o)t(e)/partner

FE65f

5.65g voor de perspectieven op beroepsvlak van uw
echtgeno(o)t(e)/partner

FE65g

5.65h opdat men zich om u bekommert wanneer u oud zal zijn

FE65h

5.65i om zin te geven aan uw leven

FE65i

5.65j voor de band met uw ouders

FE65j

5.65k voor uw seksueel leven

FE65k

5.66 In welke mate hangt de beslissing om al dan niet *(nog) kinderen te krijgen de
komende drie jaar af van de volgende factoren? (FE66a tot FE66j)
*nog indien de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft
TOON KAART 5.12 : HELEMAAL NIET – HEEL VEEL
1. Helemaal niet
2. Een beetje
3. Veel
4. Heel veel
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
5.66a Uw financiële situatie

FE66a

5.66b Uw werk

FE66b

5.66c Uw huisvesting

FE66c
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5.66d Uw gezondheid

FE66d

5.66e Het feit een geschikte echtgeno(o)t(e)/partner te hebben

FE66e

5.66f Het werk van uw echtgeno(o)t(e)/partner

FE66f

5.66g De gezondheid van uw echtgeno(o)t(e)/partner

FE66g

5.66h De beschikbaarheid van kinderopvang

FE66h

5.66i De mogelijkheid ouderschapsverlof te kunnen nemen

FE66i

5.66j Spanningen in uw relatie omwille van vruchtbaarheidsproblemen

FE66j

5.66k Spanningen in uw relatie omwille van andere problemen

FE66k

5.67 Zelfs als u vindt dat u (en uw echtgeno(o)t(e)/partner) de beslissing moet(en) nemen
om *(een) kind te krijgen de komende drie jaar, kunnen andere personen hierover toch een
mening hebben. In welke mate zijn volgende uitspraken voor u waar of niet waar?
(FE67a tot FE67d)
*nog een als de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft
TOON KAART 5.13 : WAAR – NIET WAAR
1. Waar
2. Eerder waar
3. Noch waar noch niet waar
4. Eerder niet waar
5. Niet waar
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
5.67a Uw ouders vinden dat u de komende drie jaar *(een) kind moet
krijgen?
*nog een als de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft
5.67b Uw kinderen vinden dat u de komende drie jaar *(een) kind moet
krijgen?
*nog een als de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft

FE67a

FE67b

5.67c De meeste andere familieleden vinden dat u de komende drie jaar
*(een) kind moet krijgen?
*nog een als de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft

FE67c

5.67d De meeste vrienden en vriendinnen vinden dat u de komende drie
jaar *(een) kind moet krijgen?
*nog een als de geïnterviewde al (een) kind(eren) heeft

FE67d

Als CV28=3, 4, 5 :
5.68 Bent u van plan de komende drie jaar een kind te adopteren of een
pleegkind in uw gezin op te nemen?
TOON KAART 5.14 : ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
5. Ja, aanvraag in behandeling
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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FE68

Als FE1=1 :
5.69 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
3. Een beetje
4. Helemaal niet
Als FE69=1, 2 of 3 :
5.70 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent(e)
2. De respondent(e) aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent(e)
4. Andere manier
Als FE70=4 :
5.71 Verduidelijk: …

FE69

FE70
(Array 1-4)

FE71
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OUDERS EN OUDERLIJK HUIS
Variabele berekend in Blaise :
CV54 : Aanwezigheid van (een) ouder(s) in het huishouden
1. De ondervraagde woont samen met zijn/haar 2 adoptief ouders
2. De ondervraagde woont samen met zijn/haar adoptief vader maar niet met zijn/haar
biologische of adoptief moeder
3. De ondervraagde woont samen met zijn/haar adoptief moeder maar niet met zijn/haar
biologische of adoptief vader
4. De ondervraagde woont samen met zijn/haar 2 biologische ouders
5. De ondervraagde woont samen met zijn/haar biologische vader maar niet met
zijn/haar biologische moeder
6. De ondervraagde woont samen met zijn/haar biologische moeder maar niet met
zijn/haar biologische vader
7. De ondervraagde woont samen met geen enkele van zijn/haar 2 ouders (adoptief
ouder of biologische ouder)
6.1 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Als PH1=1 :
6.2 Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan
4 antwoorden mogelijk
7. Echtgeno(o)t(e)/partner
8. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren)(van 6 jaar of ouder)
9. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (jonger dan 6 jaar)
10. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 7) toelaten

PH1

PH2
(Array 1-4)

6.3 Ik zou nu graag enkele vragen willen stellen over uw ouders en uw ouderlijk PH3
huis. Aan het begin van dit interview hebt u gezegd dat u samenwoont [PH4].
Klopt dit?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als PH3 = 2 :
6.4 Hoe zou u uw huidige situatie dan omschrijven?
Voor de enquêteur/trice: Geef voorrang aan biologische verwanten.
1. Met beide adoptief ouders
2. Met zijn/haar adoptief vader maar niet met zijn/haar adoptief moeder
3. Met zijn/haar adoptief moeder maar niet met zijn/haar adoptief vader
4. Met beide biologische ouders
5. Met zijn/haar biologische vader maar niet met zijn/haar biologische moeder
6. Met zijn/haar biologische moeder maar niet met zijn/haar biologische vader
7. Met geen enkele van zijn/haar ouders (adoptief of biologisch)

PH4

A. Vragen aan diegenen die bij hun biologische vader wonen maar niet
bij hun biologische moeder
De vragen van dit deel worden gesteld als PH4 = 5
Men stelt de vragen met betrekking tot de biologische moeder
6.5 Waarom woont u samen met uw biologische vader?
1. Om financiële redenen
2. Om praktische redenen
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PH5

3. Om te zorgen voor mijn biologische vader
4. Om niet alleen te moeten zijn
5. Omwille van problemen in mijn partnerrelatie
6. Omwille van relatieproblemen met mijn biologische moeder
7. Andere reden
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Als PH5=7 ::
6.6 Verduidelijk: …

PH6

6.7 Leeft uw biologische moeder nog?
1. Ja
2. Neen
3. Ik weet niet of zij nog leeft
4. Ik weet niets over mijn biologische moeder
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH7=2 :
6.8 Wanneer is uw biologische moeder gestorven?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH7=1 :
6.9 In welk jaar is uw biologische moeder geboren?

PH7

PH8MM
PH8YY

PH9

Als PH7=2 of 3 :
6.9 In welk jaar was uw biologische moeder geboren?
Jaar: 1875 tot 1975
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH9 <> weet niet (code 9997) of weigering (code 9998)) :
PH10 wordt automatisch berekend.
Als PH9 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en
PH7=1 :
6.10 Hoe oud is uw biologische moeder?

PH10

Als PH9 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en
PH7=2 :
6.10 Hoe oud was uw biologische moeder toen ze overleed?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

Als PH7=1, 2 of 3 :
6.11 Zijn uw biologische ouders gescheiden of uit elkaar gegaan?
1. Ja
2. Neen, ze hebben nooit samengewoond
3. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH11=1 :
6.12 In welk jaar zijn uw biologische ouders uit elkaar gegaan?
Jaar: 1890 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten

PH11

PH12

Als PH12 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
6.13 Hoe oud was u toen uw biologische ouders uit elkaar zijn
gegaan?
Leeftijd: 0 tot 99
PH13
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
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Als de biologische moeder nog leeft (Als PH7=1 ) stelt men de volgende vragen (PH14
tot PA22) :
6.14 Welke omschrijving op de kaart beschrijft het best de woonsituatie
van uw biologische moeder?
Meerdere antwoorden mogelijk
TOON KAART 6.1 : WOONSITUATIE OUDERS
1. Alleen
2. Met echtgeno(o)t(e)/partner
3. Met dochter(s)/stiefdochter(s)
4. Met zo(o)n(en)/stiefzo(o)n(en)
5. Met een of meerdere andere familieleden (geen kinderen)
6. Met een vriend(in) (geen echtgeno(o)t(e)/partner)
7. In een rusthuis of een rust- en verzorgingtehuis (RVT)
8. In een serviceflat
9. Andere situatie
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH14
(Array 1-8)

6.15 Is uw biologische moeder belemmerd in haar normale dagelijkse PH15
bezigheden vanwege een lichamelijk of mentaal gezondheidsprobleem of
een handicap?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH15 = 1 :
6.16 Heeft uw biologische moeder op regelmatig basis hulp nodig voor
haar persoonsverzorging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
6.16a Om te eten

PH16a

6.16b Om op te staan

PH16b

6.16c Om zich aan te kleden

PH16c

6.16d Om zich te wassen

PH16d

6.16e Om naar het toilet te gaan

PH16e

6.17 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij uw biologische
moeder te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Niet van toepassing (code 999) toelaten
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Aantal minuten 0 tot 59
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
6.18 Hoe vaak ziet u uw biologische moeder?
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH18UU <> 0, 900, 996, 997, 998 :
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
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PH17HH
PH17MM

PH18FF

PH18UU

6.19 Hoe vaak telefoneert u met uw biologische moeder?
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 =enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH19FF <> 0, 900, 996, 997, 998 :
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH19FF

PH19UU

6.20 In welke mate bent u tevreden over de relatie met uw biologische
moeder? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal ontevreden»
betekent en 10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 6.2 : TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH20

6.21 Bent u van plan de komende drie jaar samen te gaan wonen met uw
biologische moeder?
TOON KAART 6.3 : ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH21

Als PH21 = 3 of 4 :
6.22 Om welke reden gaat u samen met uw biologische moeder wonen?
1. Om financiële redenen
2. Om praktische redenen
3. Om te zorgen voor mijn biologische moeder
4. Om niet alleen te moeten zijn
5. Omwille van problemen in mijn partnerrelatie
6. Omwille van relatieproblemen met mijn biologische vader
7. Andere reden
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Als PH22=7 ::
6.23 Verduidelijk : …

PH22

PH23

B. Vragen aan diegenen die bij hun biologische moeder wonen maar niet
bij hun biologische vader
De vragen van dit deel worden gesteld als PH4 = 6
De vragen gaan over de biologische vader
6.24 Waarom woont u samen met uw biologische moeder?
1. Om financiële redenen
2. Om praktische redenen
3. Om te zorgen voor mijn biologische moeder
4. Om niet alleen te moeten zijn
5. Omwille van problemen in mijn partnerrelatie
6. Omwille van relatieproblemen met mijn biologische vader
7. Andere reden
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Als PH22=7 ::
6.25 Verduidelijk: …

PH24

PH25
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6.26 Leeft uw biologische vader nog?
1. Ja
2. Neen
3. Ik weet niet of hij nog leeft
4. Ik weet niets over mijn biologische vader
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH26=2 :
6.27 Wanneer is uw biologische vader gestorven?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH26=1 :
6.28 In welk jaar is uw biologische vader geboren?

PH26

PH27MM
PH27YY

PH28

Als PH26=2 of 3 :
6.28 In welk jaar was uw biologische vader geboren?
Jaar: 1875 tot 1975
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH28 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en PH26=1:
6.29 Hoe oud is uw biologische vader?

PH29

Als PH28 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en PH26=2:
6.29 Hoe oud was uw biologische vader toen hij overleed?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
PH29 wordt automatisch berekend als de biologische vader nog leeft
(leeftijd op het moment van het interview) en als PH28 = weet niet (code
9997) of weigering (code 9998).

Als PH26=1, 2 of 3 :
6.30 Zijn uw biologische ouders gescheiden of uit elkaar gegaan?
1. Ja
2. Nee, zij hebben nooit samengewoond
3. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH30 =1 :
6.31 In welk jaar zijn uw biologische ouders uit elkaar gegaan?
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten

PH30

PH31

Als PH31 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
6.32 Hoe oud was u toen uw biologische ouders uit elkaar zijn
gegaan?
Leeftijd: 0 tot 99
PH32
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

Als de biologische vader nog leeft (Als PH26=1 ) stelt men de volgende vragen (PH33
tot PH41) :
6.33 Welke omschrijving op de kaart beschrijft het best de woonsituatie
van uw biologische vader?
Meerdere antwoorden mogelijk
TOON KAART 6.4 : WOONSITUATIE OUDERS
1. Alleen
2. Met echtgeno(o)t(e)/partner
3. Met dochter(s)/stiefdochter(s)
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PH33
(Array 1-8)

4. Met zo(o)n(en)/stiefzo(o)n(en)
5. Met een of meerdere andere familieleden (geen kinderen)
6. Met een vriend(in) (geen echtgeno(o)t(e)/partner)
7. In een rusthuis of In rust- en verzorgingstehuis (RVT)
8. In een serviceflat
9. Andere situatie
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
6.34 Is uw biologische vader belemmerd in zijn normale dagelijkse PH34
bezigheden vanwege een lichamelijk of mentaal gezondheidsprobleem of
een handicap?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH34 = 1 :
6.35 Heeft uw biologische vader op regelmatige basis hulp nodig voor zijn
persoonsverzorging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
6.35a Om te eten

PH35a

6.35b Om op te staan

PH35b

6.35c Om zich aan te kleden

PH35c

6.35d Om zich te wassen

PH35d

6.35e Om naar het toilet te gaan

PH35e

6.36 Hoeveel tijd heeft u nodig om van bij u thuis tot bij uw biologische
vader te gaan?
Aantal uur: 0 tot 99
Niet van toepassing (code 999) toelaten
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
6.37 Hoe vaak ziet u uw biologische vader?
Aantal keren: 0 tot 998
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 =enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH37FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
6.38 Hoe vaak telefoneert u met uw biologische vader?
Aantal keren: 0 tot 998
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 =enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH38FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
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PH36HH
PH36MM

PH37FF

PH37UU
PH38FF

PH38UU

6.39 In welke mate bent u tevreden over de relatie met uw biologische
vader? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal ontevreden»
betekent en 10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 6.5 : TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH39

6.40 Bent u van plan de komende drie jaar samen te gaan wonen met uw
biologische vader?
TOON KAART 6.6 : ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
.
Als PH40 = 3 of 4 :
6.41 Om welke reden gaat u samen met uw biologische vader wonen?
1. Om financiële redenen
2. Om praktische redenen
3. Om te zorgen voor mijn biologische vader
4. Om niet alleen te moeten zijn
5. Omwille van problemen in mijn partnerrelatie
6. Omwille van relatieproblemen met mijn biologische moeder
7. Andere reden
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH40

Als PH22=7 ::
6.42 Verduidelijk: …

PH41

PA42

C. Vragen aan diegenen die niet samenwonen met hun biologische
ouders
De vragen van dit deel worden gesteld als PH4 = 1, 2, 3 of 7
Men stelt de vragen met betrekking tot de biologische vader en de biologische moeder
6.43 Leeft uw biologische vader nog?
1. Ja
2. Neen
3. Ik weet niet of hij nog leeft
4. Ik weet niets over mijn biologische vader
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH43=2 :
6.44 Wanneer is uw biologische vader gestorven?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH43=1 :
6.45 In welk jaar is uw biologische vader geboren?

PH43

PH44MM
PH44YY

PH45

Als PH43=2 of 3 :
6.45 In welk jaar was uw biologische vader geboren?
Jaar: 1875 tot 1975
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH45 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en PH43=1 :
6.46 Hoe oud is uw biologische vader?
PH46
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Als PH45 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en PH43=2:
6.46 Hoe oud was uw biologische vader toen hij overleed?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
PH46 wordt automatisch berekend als de biologische vader nog leeft
(leeftijd op het moment van het interview) en als PH45 = weet niet (code
9997) of weigering (code 9998).

6.47 Leeft uw biologische moeder nog?
1. Ja
2. Neen
3. Ik weet niet of zij nog leeft
4. Ik weet niets over mijn biologische moeder
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH47=2 :
6.48 Wanneer is uw biologische moeder gestorven?
Maand: 1 tot 16(winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH47=1 :
6.49 In welk jaar is uw biologische moeder geboren?

PH47

PH48MM
PH48YY

PH49

Als PH47=2 of 3 :
6.49 In welk jaar was uw biologische moeder geboren?
Jaar: 1875 tot 1975
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH49 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en PH47=1:
6.50 Hoe oud is uw biologische moeder?
PH50
Als PH49 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en PH47=2:
Hoe oud was uw biologische moeder toen ze overleed?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
PH50 wordt automatisch berekend als de biologische moeder nog leeft
(leeftijd op het moment van het interview) en als PH49 = weet niet (code
9997) of weigering (code 9998).

Als PH43<>4, 7, 8 of PH47<>4, 7, 8 :
6.51 Zijn uw biologische ouders gescheiden of uit elkaar gegaan?
1. Ja
2. Neen, ze hebben nooit samengewoond
3. Neen
4. Ik weet niets over mijn biologische ouders
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH51=1 :
6.52 In welk jaar zijn uw biologische ouders uit elkaar gegaan?
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH52 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
6.53 Hoe oud was u toen uw biologische ouders uit elkaar zijn
gegaan?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
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PH51

PH52

PH53

Variable berekend in Blaise :
CV30 : Situatie van de biologische ouders van de ondervraagde : wonen ze nog ze
samen?
1. Beide biologische ouders leven nog en zijn nooit gescheiden
2. Beide biologische ouders leven nog maar ze zijn gescheiden of hebben nooit samen
gewoond.
3. De biologische vader van de ondervraagde leeft nog, zijn/haar moeder is overleden
of de ondervraagde weet het niet
4. De biologische moeder van de ondervraagde leeft nog, zijn/haar vader is overleden
of de ondervraagde weet het niet
5. De beide biologische ouders van de ondervraagde zijn overleden of de
ondervraagde weet het niet
******* Samenwonen van de biologische ouders *******
Als CV30=1 :
6.54 Leven uw biologische vader en moeder nog altijd samen onder
hetzelfde dak?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH54

Als CV30 <> 1 dan PH54= 2

******* woonsituatie van de biologische vader, als beide ouders nog leven maar gescheiden
leven of als de moeder overleden is. *******
Als PH54=2 en als CV30=1, 2 of 3 : vragen PH33 tot PH39 :
6.55 Welke omschrijving op de kaart beschrijft het best de woonsituatie
van uw biologische vader?
Meerdere antwoorden mogelijk
TOON KAART 6.7 : WOONSITUATIE OUDERS
1. Alleen
2. Met echtgeno(o)t(e)/partner
3. Met dochter(s), stiefdochter(s)
4. Met zo(o)n(en), stiefzo(o)n(en)
5. Met een of meerdere andere familieleden (geen kinderen)
6. Met een vriend(in) (geen echtgeno(o)t(e)/partner)
7. In een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis (RVT)
8. In een serviceflat
9. Andere situatie
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH55
(Array 1-8)

6.56 Is uw biologische vader belemmerd in zijn normale dagelijkse PH56
bezigheden vanwege een lichamelijk of mentaal gezondheidsprobleem of
een handicap?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH56=1 :
6.57 Heeft uw biologische vader op regelmatige basis hulp nodig voor zijn
persoonsverzorging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
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6.57a Om te eten

PH57a

6.57b Om op te staan

PH57b

6.57c Om zich aan te kleden

PH57c

6.57d Om zich te wassen

PH57d

6.57e Om naar het toilet te gaan

PH57e

6.58 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij uw biologische
vader te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Niet van toepassing (code 999) toelaten
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Aantal minuten : 0 tot 59
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
6.59 Hoe vaak ziet u uw biologische vader?
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 =enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH59FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
6.60 Hoe vaak telefoneert u met uw biologische vader?
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 =enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH60FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per: 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH58HH
PH58MM

PH59FF

PH59FF

PH60FF

PH60UU

6.61 In welke mate bent u tevreden over de relatie met uw biologische
vader? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal ontevreden»
betekent en 10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 6.8 : TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH61

6.62 Bent u van plan de komende drie jaar samen te gaan wonen met uw
biologische vader?
TOON KAART 6.9: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH62

Als PH62 = 3 of 4
6.63 Om welke reden gaat u samenwonen met uw biologische vader?
1. Om financiële redenen
2. Om praktische redenen
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PH63

3. Om te zorgen voor mijn biologische vader
4. Om niet alleen te moeten zijn
5. Omwille van problemen in mijn partnerrelatie
6. Andere reden
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Als PH63=6
6.64 Verduidelijk: …

PH64

******* woonsituatie van de biologische moeder, als de ouders allebei nog leven maar
gescheiden leven of als de vader overleden is.
Als PH54=2 en als CV30=1, 2 of 4 : vragen PH14 tot PH20
6.65 Welke omschrijving op de kaart beschrijft het best de woonsituatie
van uw biologische moeder?
Meerdere antwoorden mogelijk
TOON KAART 6.10 : WOONSITUATIE OUDERS
1. Alleen
2. Met echtgeno(o)t(e)/partner
3. Met dochter(s)/stiefdochter(s)
4. Met zo(o)n(en)/stiefzo(o)n(en)
5. Met een of meerdere andere familieleden (geen kinderen)
6. Met een vriend(in) (geen echtgeno(o)t(e)/partner)
7. In een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis (RVT)
8. In een serviceflat
9. Andere situatie
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH65
(Array 1-9)

6.66 Is uw biologische moeder belemmerd in haar normale dagelijkse PH66
bezigheden vanwege een lichamelijk of mentaal gezondheidsprobleem of
een handicap?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH66=1
6.67 Heeft uw biologische moeder op regelmatige basis hulp nodig voor
haar persoonsverzorging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
6.67a Om te eten

PH67a

6.67b Om op te staan

PH67b

6.67c Om zich te kleden

PH67c

6.67d Om zich te wassen

PH67d

6.67e Om naar het toilet te gaan

PH67e

6.68 Hoeveel tijd heeft u nodig om van bij u thuis tot bij uw biologische
moeder te gaan?
Uur: 0 tot 96
Niet van toepassing (code 999) toelaten
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Minuten: 0 tot 59
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
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PH68HH
PH68MM

6.69 Hoe vaak ziet u uw biologische moeder?
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 =enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH69FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
6.70 Hoe vaak telefoneert u met uw biologische moeder?
Aantal keren: 0 tot 998
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 =enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH70FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH69FF

PH69UU

PH70FF

PH71UU

6.71 In welke mate bent u tevreden over de relatie met uw biologische
moeder? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal ontevreden»
betekent en 10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 6.11 : TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH71

6.72 Bent u van plan de komende drie jaar samen te gaan wonen met uw
biologische moeder?
TOON KAART 6.12: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH72

Als PH72 = 3 of 4
6.73 Om welke reden gaat u samenwonen met uw biologische
moeder?
1. Om financiële redenen
2. Om praktische redenen
3. Om te zorgen voor mijn biologische moeder
4. Om niet alleen te moeten zijn
5. Omwille van problemen in mijn partnerrelatie
6. Andere reden
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Als PH73=6
6.74 Verduidelijk: …

PH73

PH74
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******* woonsituatie van beide biologische ouders, als zij samen leven *******
Als PH54=1 : vragen PH15 tot PH39 :
***** de moeder **********
6.75 Is uw biologische moeder belemmerd in haar normale dagelijkse PH75
bezigheden vanwege een lichamelijk of mentaal gezondheidsprobleem of
een handicap?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH75 = 1 :
6.76 Heeft uw biologische moeder op regelmatige basis hulp nodig voor
haar persoonsverzorging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
6.76a Om te eten

PH76a

6.76b Om op te staan

PH76b

6.76c Om zich aan te kleden

PH76c

6.76d Om zich te wassen

PH76d

6.76e Om naar het toilet te gaan

PH76e

6.77 Hoe vaak ziet u uw biologische moeder?
Aantal keren: 0 tot 998
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 =enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH77FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

6.78 In welke mate bent u tevreden over de relatie met uw biologische
moeder? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal ontevreden»
betekent en 10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 6.13 : TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH77FF

PH77UU

PH78

***** de vader **********
6.79 Is uw biologische vader belemmerd in zijn normale dagelijkse PH79
bezigheden vanwege een lichamelijk of mentaal gezondheidsprobleem of
een handicap?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH79=1 :
6.80 Heeft uw biologische vader op regelmatige basis hulp nodig voor zijn
persoonsverzorging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
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6.80a Om te eten

PH80a

6.80b Om op te staan

PH80b

6.80c Om zich aan te kleden

PH80c

6.80d Om zich te wassen

PH80d

6.80e Om naar het toilet te gaan

PH80e

6.81 Hoe vaak ziet u uw biologische vader?
Aantal keren: 0 tot 998
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH81FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

6.82 In welke mate bent u tevreden over de relatie met uw biologische
vader? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «helemaal ontevreden»
betekent en 10 «helemaal tevreden».
TOON KAART 6.13 : TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH81FF

PH81UU

PH82

***** Beide ouders **********
6.83 Welke omschrijving op de kaart beschrijft het best de woonsituatie
van uw biologische ouders?
Meerdere antwoorden mogelijk
TOON KAART 6.14: WOONSITUATIE OUDERS
1. Samen, als koppel
2. Met dochter(s)/stiefdochter(s)
3. Met zo(o)n(en)/stiefzo(o)n(en)
4. Met een of meerdere andere leden van de familie (geen kinderen)
5. Met een vriend(in)
6. In een rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis (RVT)
7. In een serviceflat
8. Andere situatie
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

6.84 Hoeveel tijd heeft u nodig om van bij u thuis tot bij uw biologische
ouders te gaan?
Uren: 0 tot 99
Niet van toepassing (code 999) toelaten
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Minuten: 0 tot 59
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
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PH83
(Array 1-7)

PH84HH
PH84MM

6.85 Hoe vaak telefoneert u met uw biologische ouders?
Aantal keren: 0 tot 998
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH85FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar

PH85FF

PH85UU

6.86 Bent u van plan de komende drie jaar samen te gaan wonen met uw
biologische ouders?
TOON KAART 6.15 : ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH86

Als PH86 = 3 of 4
6.87 Om welke reden gaat u samenwonen met uw biologische ouders? PH87
1. Om financiële redenen
2. Om praktische redenen
3. Om te zorgen voor mijn biologische vader of biologische moeder
4. Om niet alleen te moeten zijn
5. Omwille van problemen in mijn partnerrelatie
6. Andere reden
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Als PH87=6
6.88 Verduidelijk: …

PH88

D. Vragen aan diegenen die samenwonen met hun biologische ouders
De vragen van dit deel worden gesteld als PH4 = 4
6.89 Zijn uw biologische ouders ooit gescheiden of uit elkaar gegaan?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH89=1 :
6.90 In welk jaar zijn uw biologische ouders uit elkaar gegaan?
Jaar: 1890 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH90 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
6.91 Hoe oud was u toen uw biologische ouders uit elkaar zijn
gegaan?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

PH89

PH90

PH91

E. Nationaliteit van ouders, broers en zussen, grootouders
******* nationaliteit van de ouders ***********
De vragen worden in de tegenwoordige tijd gesteld als de ouders nog leven, zoniet in
de verleden tijd.
Als PH7 <> 4 (de ondervraagde heeft gezegd niets te weten over zijn biologische
moeder) : vragen PH92 tot PH97
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6.92 Is uw biologische moeder geboren in België?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH92 = 2 (buitenland) :
6.93 In welk land is uw biologische moeder geboren?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten
6.94 Heeft uw biologische moeder de Belgische nationaliteit?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PA94 = 2 :
6.95 Wat is de huidige nationaliteit van uw biologische moeder?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten
6.96 Had uw biologische moeder een andere nationaliteit bij haar
geboorte?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) of weigering (code 8) toelaten

PH92

PH93

PH94

PH95

PH96

Als PH96=1 :
6.97 Welke nationaliteit had uw biologische moeder bij haar geboorte? PH97
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten

Als PH26 <> 4 (de ondervraagde heefft niet gezegd niets te weten over zijn biologische
vader) : vragen PH98 tot PH103
6.98 Is uw biologische vader geboren in België?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH98 = 2 (buitenland) :
6.99 In welk land is uw biologische vader geboren?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten
6.100 Heeft uw biologische vader de Belgische nationaliteit?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH100 = 2 :
6.101 Wat is de huidige nationaliteit van uw biologische vader?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
6.102 Had uw biologische vader een andere nationaliteit bij zijn geboorte?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) of weigering (code 8) toelaten
Als PH102=1 :
6.103 Welke nationaliteit had uw biologische vader bij zijn geboorte?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten

102

PH98

PH99

PH100

PH101

PH102

PH103

******* nationaliteit van de schoonouders **********
-

Ouders van de huidige echtgeno(o)t(e)/partner
Enkel voor de huidige echtgenoot, al dan niet samenwonend
Enkel de nationaliteit bij de geboorte en de huidige nationaliteit

Als CV29=1 :
6.104 Welke nationaliteit had uw schoonmoeder bij haar geboorte?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten

PH104

6.105 Wat is de huidige nationaliteit van uw schoonmoeder?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten

PH105

6.106 Welke nationaliteit had uw schoonvader bij zijn geboorte?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten

PH106

6.107 Wat is de huidige nationaliteit van uw schoonvader?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten

PH107

******* aantal broers en zussen ***********
6.108 Hoeveel broers hebt u, overleden broers inbegrepen?
Aantal: 0 tot 96
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH108

6.109 Hoeveel zussen hebt u, overleden zussen inbegrepen?
Aantal: 0 tot 96
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH109

Als PH108<>0, 97, 98 :
6.110 Hoeveel van uw broers leven nog?
Aantal: 0 tot 96
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Als PH109<>0, 97, 98 :
6.111 Hoeveel van uw zussen leven nog?
Aantal: 0 tot 96
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH110

PH111

******* grootouders ***********
De vragen met betrekking tot de grootouders (PH112 tot PH113UU) worden enkel
gesteld als de ondervraagde jonger dan 60 jaar is (HH15_1<60)
6.112 Hoeveel van uw grootouders leven nog?
Aantal: 0 tot 4
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH112

Als PH112 = 1:
6.113 Als we het hebben over de grootouder die geen deel uitmaakt
van uw huishouden, hoe vaak ziet u die grootouder?
Als PH112 >1 & < 7 :
6.113 Als we het hebben over de grootouders die geen deel uitmaken
van uw huishouden, hoe vaak ziet u die grootouder waarmee u het
meest contact hebt?
Aantal keren: 0 tot 996
PH113FF
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dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Niet van toepassing (code 999) toelaten
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH113FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH112 >0 & < 7 : ??
6.114 Hoe vaak telefoneert u met die grootouder?
Aantal keren: 0 tot 996
dagelijks = code 7 en dan code 1 voor Week
0 = nooit of minder dan één keer per jaar
900 = enkel tijdens de vakantie
996 = meerdere keren per dag
Niet van toepassing (code 999) toelaten
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als PH114FF <>0, 900, 996, 997, 998
Per : 1 = Week, 2 = Maand, 3 = Jaar
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH113UU

PH114FF

PH114UU

F. Ouderlijk huis tijdens de kindertijd
******* Waar de ondervraagde heeft gewoond tijdens zijn/haar kindertijd ***********
Ik zou nu graag enkele vragen willen stellen over uw kindertijd tot de leeftijd van 15
jaar.
6.115 In welk land hebt u het grootste deel van uw kindertijd gewoond tot
de leeftijd van 15 jaar?
1. In België
2. In het buitenland
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH115=1 :
6.116 In welke gemeente woonde u het grootste deel van uw
kindertijd?
Codering met lijst van gemeenten
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten
Als PH115 = 2 (buitenland) :
6.117 In welk land woonde u het grootste deel van uw kindertijd?
Codering met lijst van landen
Weet niet (code 9…97) en weigering (code 9…98) toelaten

PH115

PH116

PH117

******* Met wie de ondervraagde zijn kindertijd heeft doorgebracht ***********
6.118 Hebt u tot de leeftijd van 15 jaar het grootste deel van uw kindertijd
samengewoond met uw beide biologische ouders?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH118

Als PH118 = 2 :
6.119 Met wie hebt u het grootste deel van uw kindertijd
PH119
samengewoond?
TOON KAART 6.16: FAMILIE TIJDENS KINDERTIJD (hoofdzakelijk)
1. Met mijn beide adoptief ouders
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2.
3.
4.
5.
6.

Enkel met mijn biologische of adoptief moeder
Enkel met mijn biologische of adoptief vader
Met mijn biologische of adoptief moeder en mijn stiefvader
Met mijn biologische of adoptief vader en mijn stiefmoeder
Afwisselend bij mijn biologische of adoptief vader en mijn
biologische of adoptief moeder
7. Met een grootvader of een grootmoeder
8. Met een of meerdere andere leden van mijn familie
9. In een pleeggezin
10. In een internaat
11. In een weeshuis
12. In een tehuis
13. Andere
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Als PH119 = 10, 11 of 12 :
6.120 Hebt u ook een deel van uw kindertijd bij uw
biologische ouders of elders doorgebracht?
1. Bij de biolgische ouders
2. Elders
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH120=2 :
6.121 Bij wie hebt u ook een deel van uw kindertijd
doorgebracht?
TOON KAART 6.17: FAMILIE TIJDENS KINDERTIJD
(aanvullend)
1. Bij mijn beide adoptief ouders
2. Bij mijn biologische of adoptief moeder
3. Bij mijn biologische of adoptief vader
4. Bij mijn biologische of adoptief moeder en mijn stiefvader
5. Bij mijn biologische of adoptief vader en mijn stiefmoeder
6. Afwisselend bij mijn biologische of adoptief vader en mijn
biologische of adoptief moeder
7. Bij een grootvader of een grootmoeder
8. Bij een of meerdere andere leden van mijn familie
9. Bij een pleeggezin
10. Andere
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Als PH119 of PH121 = 2, 3, 4, 5 of 6 :
6.122 Bent u geadopteerd?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH122 = 1 of PH119=1 of PH121=1:
Hoe oud was u toen u werd geadopteerd?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

PH120

PH121

PH122

PH123

******* Inlichting over de adoptief ouders of de pleegouders ***********
Als PH122= 1 of als PH119 = 1 of 9 of PH121=1 of 9 stel dan volgende vragen (PH124
tot PH130) :
Als PH4<>2 :
Nu zou ik graag enkele vragen stellen over uw pleegouders of adoptief
ouders.
6.124 Leeft uw pleegvader of adoptief vader nog?
1. Ja
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PH124

2. Neen
3. Ik weet niet of hij nog in leven is
4. Ik weet niets over mijn pleegvader of adoptief vader
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH124=2 :
6.125 Wanneer is uw pleegvader of adoptief vader overleden?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH124<>4 :
6.126 In welk jaar is uw pleegvader of adoptief vader geboren?
Jaar: 1875 tot 1973
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten

PH125MM
PH125YY

PH126

Als PH126 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en
PH124=1:
6.127 Hoe oud is uw pleegvader of adoptief vader?
Als PH126 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en
PH124=2:
6.127 Hoe oud was uw pleegvader of adoptief vader toen hij
overleed?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

Als PH4<>3 :
6.128 Leeft uw pleegmoeder of adoptief moeder nog?
1. Ja
2. Neen
3. Ik weet niet of hij nog in leven is
4. Ik weet niets over mijn pleegmoeder of adoptief moeder
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten
Als PH128=2 :
6.129 Wanneer is uw pleegmoeder of adoptief moeder overleden?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1900 tot 2008
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH128<>4 :
6.130 In welk jaar is uw pleegmoeder of adoptief moeder geboren?
Jaar: 1875 tot 1973
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten

PH127

PH128

PH129MM
PH129YY
PH130

Als PH130 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en
PH128=1:
6.131 Hoe oud is uw pleegmoeder of adoptief moeder?
Als PH130 = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) en
PH128=2:
6.131 Hoe oud was uw pleegmoeder of adoptief moeder toen ze
overleed?
Leeftijd: 0 tot 99
PH131
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

******* verstandhouding tussen de ouders tijdens de kindertijd ***********
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Ik zou nu graag enkele vragen stellen over de ouders met wie u het grootste deel van
uw kindertijd tot de leeftijd van 15 jaar hebt samengewoond.
Men stelt de vraag PH132 met de volgende formulering:
Als PH118=1 of PH120=1: uw biologische ouders*
Als PH119=1 of PH121=1: uw adoptief ouders*
Als PH119=4 of PH121=4 en Als PH122=2: uw biologische moeder en uw stiefvader
Als PH119=4 of PH121=4 en Als PH122=1: uw adoptief moeder en uw stiefvader
Als PH119=5 of PH121=5 en Als PH122=2: uw biologische vader en uw stiefmoeder
Als PH119=5 of PH121=5 en Als PH122=1: uw adoptief vader en uw stiefmoeder
Als PH119=9 of PH121=9: uw pleegouders
6.132 Hoe was de relatie tussen uw ouders tijdens uw kindertijd tot de
leeftijd van 15 jaar? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 «zeer slecht»
betekent en 10 «zeer goed».
TOON KAART 6.18: SLECHT - GOED
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH132

******* inlichtingen over de vader (biologische of adoptie- of pleeg-)***********
Als (PH118=1 of PH120=1) of als [(PH119=1, 3, 5, 6 of 9) of (PH121 = 1, 3, 5, 6 of 9)], stelt
men de vragen PH133 tot PH134HH
*** studies ***
6.133 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw vader met succes heeft PH133
behaald? Het gaat niet om studies of opleidingen die hij als hobby heeft
gevolgd, zelfs met diploma.
Voor de enquêteur(trice): Buitenlandse diploma's moeten op hetzelfde niveau
worden gecodeerd als vergelijkbare Belgische diploma's.
TOON KAART 6.19: OPLEIDINGSNIVEAU
0. Ongeschoold – Geen diploma of getuigschrift – Koranschool – …
1. Lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
2. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): opleidingsvorm 1 en 2 –
tussenliggende graad van opleidingsvorm 3 en 4
3. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): getuigschrift opleidingsvorm 3
en 4
Lager secundair onderwijs (dwz. het derde leerjaar in het oud systeem of
de tweede graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
4. Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
5. Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
6. Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
7. Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
Hoger secundair onderwijs (dwz. het zesde leerjaar in het oud systeem of
het tweede leerjaar van de derde graad in het nieuw systeem is met
succes beëindigd)
8. Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9. Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10. Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11. Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO – middenstandsopleiding/leertijd
en deeltijds beroepssecundair onderwijs inbegrepen)
Postsecundair (dwz. het zevende leerjaar of het derde leerjaar van de
derde graad van het gewoon secundair onderwijs (ASO – TSO – KSO –
BSO) of van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) of de vierde
graad van het beroepsonderwijs (BSO – ondernemersopleiding
inbegrepen) is met succes beëindigd)
12. Postsecundair niet-hoger onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (één cyclus)
13. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (twee- of driejarige
opleiding) of bachelor in het hoger professioneel onderwijs (driejarige
opleiding)
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14. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type: Voortgezette opleiding
of aanvullende bachelor (bachelor na bachelor) in het hoger professioneel
onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (twee cycli)
15. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Kandidaat (tweejarige
opleiding) of bachelor in het academisch onderwijs (driejarige opleiding)
16. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Licentiaat of master
(vier- of vijfjarige opleiding)
17. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Voortgezette
opleiding of aanvullende master (master na master)
Hoger universitair onderwijs
18. Hoger universitair onderwijs: Kandidaat (tweejarige opleiding) of bachelor
(driejarige opleiding)
19. Hoger universitair onderwijs: Licentiaat of master (minimum vierjarige
opleiding) (geneeskunde en dierengeneeskunde inbegrepen)
20. Hoger universitair onderwijs: Voortgezette opleiding of aanvullende master
(master na master)
21. Hoger universitair onderwijs: Doctoraat met proefschrift
Andere
22. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

*** professionele activiteit ***
6.134 Wat was het hoofdberoep van uw vader toen u 15 jaar was?

PH134

ISCO codering

******* Inlichtingen betreffende de moeder (biologische, adoptief of pleeg-) ***********
Als (PH118=1 of PH120=1) of als [(PH119 = 1, 2, 4, 6 of 9) of (PH121 = 1, 2, 4, 6 of 9)]
*** studies ***
6.135 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw moeder met succes
PH135
heeft behaald? Het gaat niet om studies of opleidingen die zij als hobby
heeft gevolgd, zelfs met diploma.
Voor de enquêteur(trice): Buitenlandse diploma's moeten op hetzelfde niveau
worden gecodeerd als vergelijkbare Belgische diploma's.
TOON KAART 6.19: OPLEIDINGSNIVEAU
0. Ongeschoold – Geen diploma of getuigschrift – Koranschool – …
1. Lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
2. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): opleidingsvorm 1 en 2 –
tussenliggende graad van opleidingsvorm 3 en 4
3. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): getuigschrift opleidingsvorm 3
en 4
Lager secundair onderwijs (dwz. het derde leerjaar in het oud systeem of
de tweede graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
4. Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
5. Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
6. Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
7. Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
Hoger secundair onderwijs (dwz. het zesde leerjaar in het oud systeem of
het tweede leerjaar van de derde graad in het nieuw systeem is met
succes beëindigd)
8. Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9. Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10. Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11. Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO – middenstandsopleiding/leertijd
en deeltijds beroepssecundair onderwijs inbegrepen)
Postsecundair (dwz. het zevende leerjaar of het derde leerjaar van de
derde graad van het gewoon secundair onderwijs (ASO – TSO – KSO –
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BSO) of van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) of de vierde
graad van het beroepsonderwijs (BSO – ondernemersopleiding
inbegrepen) is met succes beëindigd)
12. Postsecundair niet-hoger onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (één cyclus)
13. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (twee- of driejarige
opleiding) of bachelor in het hoger professioneel onderwijs (driejarige
opleiding)
14. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type: Voortgezette opleiding
of aanvullende bachelor (bachelor na bachelor) in het hoger professioneel
onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (twee cycli)
15. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Kandidaat (tweejarige
opleiding) of bachelor in het academisch onderwijs (driejarige opleiding)
16. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Licentiaat of master
(vier- of vijfjarige opleiding)
17. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Voortgezette
opleiding of aanvullende master (master na master)
Hoger universitair onderwijs
18. Hoger universitair onderwijs: Kandidaat (tweejarige opleiding) of bachelor
(driejarige opleiding)
19. Hoger universitair onderwijs: Licentiaat of master (minimum vierjarige
opleiding) (geneeskunde en dierengeneeskunde inbegrepen)
20. Hoger universitair onderwijs: Voortgezette opleiding of aanvullende master
(master na master)
21. Hoger universitair onderwijs: Doctoraat met proefschrift
Andere
22. Andere
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

*** professionele activiteit ***
6.136 Wat was het hoofdberoep van uw moeder toen u 15 jaar was?

PH136

ISCO codering

******* Samenwonen met de biologische of adoptief ouders ***********
Als PH4=7 (Als de ondervraagde met geen van beide (biologische of adoptie-) ouders
samenleeft)
6.137 Wanneer bent u voor de eerste keer voor een aaneengesloten
periode van meer dan drie maanden apart van uw ouders gaan wonen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1928 tot 2008
Niet van toepassing (code 9999) toelaten
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH137YY=weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) :
6.138 Hoe oud was u toen u voor de eerste keer apart van uw ouders
ging wonen voor een aaneengesloten periode van meer dan drie
maanden?
Leeftijd: 0 tot 99
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten

PH137MM
PH137YY

PH138

Als PH137YY<>weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) :
PH138 wordt automatisch berekend

Als PH4 = 1, 2, 3, 4, 5 of 6 (Als de ondervraagde samenleeft met minstens een van zijn
ouders (biologische, adoptie- of pleeg-)
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6.139 Hebt u al ooit apart van uw ouders gewoond voor een
aaneengesloten periode van meer dan drie maanden?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH139

Als PH139=1 :
6.140 Wanneer bent u voor de eerste keer apart van uw ouders gaan
wonen voor een aaneengesloten periode van meer dan drie maanden?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
PH140MM
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Jaar : 1928 tot 2008
PH140YY
Niet van toepassing (code 9999) toelaten
Weet niet (code 9997) en weigering (code 9998) toelaten
Als PH140YY=weet niet (code 9997) of weigering (code 9998) :
6.141 Hoe oud was u toen u voor de eerste keer apart van uw
ouders ging wonen voor een aaneengesloten periode van meer
dan drie maanden?
Leeftijd: 0 tot 99
PH141
Niet van toepassing (code 99) toelaten
Weet niet (code 97) en weigering (code 98) toelaten
Als PH140YY <>weet niet (code 9997) of weigering (code
9998) : PH141 wordt automatisch berekend

G. Intenties om het ouderlijk huis te verlaten
Deze sectie wordt doorlopen als de ondervraagde samenwoont met minstens een van
zijn ouders (biologische of adoptie-), dus als PH4 <> 7
6.142 Bent u van plan de komende drie jaar het ouderlijk huis te verlaten?
TOON KAART 6.20: ZEKER NIET - ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk
4. Ja, zeker wel
5. Mijn ouders wonen bij mij
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH142

Als de ondervraagde bij zijn ouders woont, en niet andersom (dus de ouders wonen
niet in bij de geïnterviewde) (Als PH142<>5) dan stelt men de volgende vragen : van
PH143a tot PH143f :
6.143 Stel dat u het ouderlijk huis verlaat de komende drie jaar. Denkt u dat dit beter of
slechter zou zijn..
TOON KAART 6.21: BETER – SLECHTER
1. Veel beter
2. Beter
3. Niet beter, niet slechter
4. Slechter
5. Veel slechter
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
6.143a Om te kunnen doen wat u wilt doen in het dagelijkse leven

PH143a

6.143b Voor uw perspectieven op beroepsvlak

PH143b

6.143c Voor uw financiële situatie

PH143c

110

6.143d Voor wat uw omgeving over u denkt

PH143d

6.143e Voor de tevredenheid met uw leven

PH143e

6.143f Voor uw seksueel leven

PH143f

6.144 In welke mate hangt de beslissing om de komende drie jaar het
ouderlijk huis te verlaten af van de volgende factoren? (PH144a tot
PH144f)
TOON KAART 6.22: HELEMAAL NIET – HEEL VEEL
1. Helemaal niet
2. Een beetje
3. Veel
4. Heel veel
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
6.144a Uw financiële situatie

PH144a

6.144b Uw werk

PH144b

6.144c Uw huisvesting

PH144c

6.144d Uw gezondheid

PH144d

6.144e De gezondheid van uw ouders
Niet van toepassing (code 9) toelaten)
9 = ouders van R leven niet meer of R heeft geen contact meer met ouders.
6.144f Het hebben van een echtgeno(o)t(e)/partner

PH144e

Als de ondervraagde een echtgeno(o)t(e)/partner heeft, samenwonend of
niet (CV18= 1 of PA33= 1) :
6.145 Denkt uw echtgeno(o)t(e)/partner dat u het ouderlijke huis moet
verlaten?
1. Ja
2. Neen
3. Hij /zij twijfelt
Weet niet (code 7) en weigering (code 8) toelaten

PH144f

PH145

6.146 Zelfs als u vindt dat u en uw echtgeno(o)t(e)/partner de beslissing moeten nemen het
ouderlijk huis te verlaten, kunnen andere personen hierover toch een mening hebben.
In welke mate zijn de volgende uitspraken voor u waar of niet waar? (PH146a tot PH146d)
TOON KAART 6.23: WAAR - NIET WAAR
1. Waar
2. Eerder waar
3. Noch waar noch niet waar
4. Eerder niet waar
5. Niet waar
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
6.146a Uw ouders vinden dat het tijd is dat u het ouderlijke huis verlaat

PH146a

6.146b De meeste andere familieleden vinden dat het tijd is dat u het
ouderlijke huis verlaat

PH146b

6.146c Uw kinderen vinden dat het tijd is dat u het ouderlijke huis verlaat

PH146c

6.146d De meeste van uw vrienden vinden dat het tijd is dat u het
ouderlijke huis verlaat

PH146d
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Als PH149=1 :
6.147 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
3. Een beetje
4. Helemaal niet
Als PH147=1, 2 of 3
6.148 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent(e)
2. De respondent(e) aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent(e)
4. Andere manier
Als PH148=4
6.149 Verduidelijk: …

PH147

PH148
(Array 1-4)

PH149
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GEZONDHEID EN WELZIJN
7.1 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Als HE1=1 :
7.2 Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan:
4 antwoorden mogelijk
1. Echtgeno(o)t(e)/ partner
2. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (van 6 jaar of ouder)
3. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (jonger dan 6 jaar)
4. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 7) toelaten

HE1

HE2
(Array 1-4)

A. Gezondheid
Ik ga u nu enkele vragen stellen over uw gezondheid en uw welbevinden.
7.3 Hoe is uw algemene gezondheidstoestand?
TOON KAART 7.1 : ZEER GOED – ZEER SLECHT
1. Zeer goed
2. Goed
3. Gaat wel – redelijk
4. Slecht
5. Zeer slecht
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten

HE3

7.4 Hebt u een langdurige ziekte of chronische aandoening?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten

HE4

Als HE4=1 :
7.5 Hoelang hebt u reeds deze langdurige ziekte of chronische
aandoening?
TOON KAART 7.2 : PERIODE
1. Minder dan 6 maanden
2. 6 maanden tot 1 jaar
3. 1 tot 5 jaar
4. 5 tot 10 jaar
5. 10 jaar of meer
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten

HE5

7.6 Bent u belemmerd in uw normale dagelijkse bezigheden vanwege een HE6
lichamelijk of mentaal gezondheidsprobleem of een handicap?
1. Ja
2. Neen
Si HE6=1 :
7.7 Sinds hoelang bent u belemmerd in uw normale dagelijkse HE7
bezigheden
vanwege
een
lichamelijk
of
mentaal
gezondheidsprobleem of een handicap?
TOON KAART 7.2 : PERIODE
1. Minder dan 6 maanden
2. 6 maanden tot 1 jaar
3. 1 tot 5 jaar
4. 5 tot 10 jaar
5. 10 jaar of meer
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten
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B. Persoonsverzorging
******* Hulp nodig **********
7.8 Hebt u op regelmatige basis hulp nodig om te eten, om op te staan,
om u aan te kleden, om u te wassen, om naar het toilet te gaan?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten

HE8

Als HE8=1 :
7.9 Kunt u verduidelijken welke hulp u dan precies nodig hebt? Hulp …
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten
7.9a Om te eten

HE9a

7.9b Om op te staan

HE9b

7.9c Om u aan te kleden

HE9c

7.9d Om u te wassen

HE9d

7.9e Om naar het toilet te gaan

HE9e

Als HE8=1 :
7.10 Hebt u gedurende de voorbije 12 maanden op regelmatige basis
professionele hulp gekregen van een privé- of een overheidsdienst?
1. Ja, van een overheidsdienst
2. Ja, van een privé-organisatie
3. Jan, van een overheidsdienst en van een privé-organisatie
4. Ja, maar ik weet niet van welke type organisatie
5. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HE8=1 :
7.11 Hebt u gedurende de voorbije 12 maanden op regelmatige basis hulp
gekregen van andere personen die dit niet deden in het kader van hun
beroep?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HE11=1 :
7.12 Van wie hebt u hulp gekregen?
5 antwoorden mogelijk
TOON KAART 7.3 : LIJST VAN PERSONEN
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Moeder van uw echtgeno(o)t(e)/partner
5. Vader van uw echtgeno(o)t(e)/partner
6. Dochter
7. Zoon
8. Schoondochter
9. Schoonzoon
10. Grootmoeder
11. Grootvader
12. Kleindochter
13. Kleinzoon
14. Zus, halfzus, stiefzus
15. Broer, halfbroer, stiefbroer
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HE10

HE11

HE12
(Array 1-5)

16. Ander lid van de familie
17. Vriend(in), kennis, buur, collega
18. Andere persoon
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Open een tabel :
- 1 lijn per persoon: 1ste lijn : 1ste persoon; 2e lijn = 2e persoon
enz.
- de vragen HE13 et HE14 in de kolom
Als HE11=1 :
7.13 Maakte die persoon deel uit van uw huishouden in die
periode?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HE11=1 :
7.14 Werd die persoon betaald voor de gegeven hulp?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

HE13
(Array 1-5)

HE14
(Array 1-5)

******* Hulp gegeven aan andere personen **********
7.15 Hebt u gedurende de voorbije 12 maanden op regelmatige basis hulp HE15
gegeven aan iemand voor zijn/haar persoonsverzoring bijvoorbeeld om te
eten, op te staan, zich aan te kleden, zich te wassen, naar het toilet te
gaan?
Houd hierbij geen rekening met de hulp aan kleine kinderen of jonge
kleinkinderen.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HE15=1 :
7.16 Aan wie hebt u die regelmatige hulp gegeven?
5 antwoorden mogelijk
TOON KAART 7.3 : LIJST VAN PERSONEN
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Moeder van uw echtgeno(o)t(e)/partner
5. Vader van uw echtgeno(o)t(e)/partner
6. Dochter
7. Zoon
8. Schoondochter
9. Schoonzoon
10. Grootmoeder
11. Grootvader
12. Kleindochter
13. Kleinzoon
14. Zus, halfzus, stiefzus
15. Broer, halfbroer, stiefbroer
16. Ander lid van de familie
17. Vriend(in), kennis, buur, collega
18. Andere persoon
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten
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HE16
(Array 1-5)

Open een tabel :
- 1 lijn per persoon: 1ste lijn : 1ste persoon; 2e lijn = 2e persoon enz.
- de vraag HE17 in de kolom
Als HE15=1 :
7.17 Maakte deze persoon, in die periode, deel uit van uw
huishouden?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten

HE17
(Array 1-5)

C. Psychologische steun
7.18 Hebt u gedurende de voorbije 12 maanden met iemand gesproken
over uw privé-leven of over uw gevoelens?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HE18=1 :
7.19 Met wie hebt u hierover gesproken?
5 antwoorden mogelijk
TOON KAART 7.4: LIJST VAN PERSONEN
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Moeder van uw echtgeno(o)t(e)/partner
5. Vader van uw echtgeno(o)t(e)/partner
6. Dochter
7. Zoon
8. Schoondochter
9. Schoonzoon
10. Grootmoeder
11. Grootvader
12. Kleindochter
13. Kleinzoon
14. Zus, halfzus, stiefzus
15. Broer, halfbroer, stiefbroer
16. Ander lid van de familie
17. Vriend(in), kennis, buur, collega
18. Andere persoon
19. Een deskundige
20. Een organisatie (tele-onthaal, AA, )
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als HE19 <> 19, 20, 97, 98 :
7.20 Maakte die persoon deel uit van uw huishouden in die
periode?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

7.21 Heeft iemand gedurende de voorbije 12 maanden met u gesproken
over zijn/haar privé-leven of over zijn/haar gevoelens?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten
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HE18

HE19
(Array 1-5)

HE20
(Array 1-5)

HE21

Als HE21=1 :
7.22 Wie heeft hierover met u gesproken?
5 antwoorden mogelijk
TOON KAART 7.5 : LIJST VAN PERSONEN
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Moeder van uw echtgeno(o)t(e)/partner
5. Vader van uw echtgeno(o)t(e)/partner
6. Dochter
7. Zoon
8. Schoondochter
9. Schoonzoon
10. Grootmoeder
11. Grootvader
12. Kleindochter
13. Kleinzoon
14. Zus, halfzus, stiefzus
15. Broer, halfbroer, stiefbroer
16. Ander lid van de familie
17. Vriend(in), kennis, buur, collega
18. Andere persoon
Weet niet (code 97) et Weigering (code 98) toelaten
Als HE21=1 :
7.23 Maakte die persoon deel uit van uw huishouden in die periode?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten

HE22
(Array 1-5)

HE23
(Array 1-5)

D. Locus of control
7.24 In welke mate denkt u de komende drie jaar zelf controle te hebben
over de volgende aspecten van uw leven?
TOON KAART 7.6 : MATE VAN CONTROLE
1. Helemaal niet
2. Weinig
3. Voldoende
4. Veel
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) et Weigering (code 8) toelaten
7.24a Uw financiële situatie

HE24a

7.24b Uw werk

HE24b

7.24c Uw huisvesting

HE24c

7.24d Uw gezondheid

HE24d

7.24e Uw gezinsleven

HE24e
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E. Welzijn
7.25 Ik ga u nu enkele uitspraken voorlezen die kunnen aangeven hoe u
zich onlangs hebt gevoeld. Kunt u aanduiden in welke mate elke uitspraak
overeenstemt met uw persoonlijke ervaringen tijdens de voorbije weken.
TOON KAART 7.7 : JA – NEEN
1. Ja
2. Min of meer
3. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
7.25a Er zijn voldoende mensen op wie ik kan terugvallen in geval van
problemen

H25a

7.25b Ik ervaar een leegte

H25b

7.25c Ik mis mensen om me heen

H25c

7.25d Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen

H25d

7.25e Ik voel me vaak in de steek gelaten

H25e

7.25f Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel

H25f

7.26 Kunt u aangeven hoe vaak u de voorbije week de volgende gevoelens
hebt ervaren?
Tijdens de voorbije week ….
TOON KAART 7.8 : NOOIT – ALTIJD
1. Zelden of nooit
2. Soms
3. Vaak
4. Altijd of bijna altijd
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
7.26a kon ik een neerslachtige stemming niet van me afschudden, zelfs
niet met behulp van familie en vrienden

HE26a

7.26b voelde ik mij depressief

HE26b

7.26c vond ik mijn leven een mislukking

HE26c

7.26d voelde ik mij angstig

HE26d

7.26e voelde ik mij eenzaam

HE26e

7.26f moest ik huilen

HE26f

7.26g voelde ik mij bedroefd

HE26g
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Als HE1=1 :
7.27 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
3. Een beetje
4. Helemaal niet
Als HE27=1, 2 of 3 :
7.28 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent(e)
2. De respondent(e) aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent(e)
4. Andere manier
Als HE28=4 :
7.29 Verduidelijk: …

HE27

HE28
(Array 1-4)

HE29
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ACTIVITEITEN EN INKOMSTEN VAN DE RESPONDENT
8.1 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Als AR1=1:
8.2 Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan:
4 antwoorden mogelijk
1. Echtgeno(o)t(e)/ partner
2. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (van 6 jaar of ouder)
3. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (jonger dan 6 jaar)
4. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 7) toelaten

AR1

AR2
(Array 1-4)

Opmerking: Deze module is opgebouwd uit verschillende parallelle secties naargelang de
activiteitsstatus van de geïnterviewden.
8.3 Ik zou nu graag enkele vragen willen stellen over uw werk en uw
dagelijkse activiteiten. Aan het begin van dit interview hebt u aangegeven
dat u [HH38_1] bent. Klopt dit?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR3

Als AR3=1 dan AR4 = HH38_1

AR4

Als AR3=2 of 7:
8.4 Hoe zou u uw huidige activiteitsstatus dan omschrijven?
1. Loontrekkende (inclusief loopbaanonderbreking of tijdskrediet)
2. Zelfstandige in hoofdberoep
3. Help(st)er of meewerkend familielid in een familiebedrijf of landbouwbedrijf
4. Op leercontract of betaalde stage
5. Leerling(e) of student(e)
6. In beroepsopleiding of op onbetaalde stage
7. Niet-werkende werkzoekende
8. Vervroegd gepensioneerde of gepensioneerde
9. Bruggepensioneerde
10. In vaderschapsverlof
11. In moederschapsrust
12. In ouderschapsverlof
13. In langdurig ziekteverlof of permanente arbeidsongeschiktheid
14. Huisvrouw of huisman
15. Andere situatie
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als AR4 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15:
8.5 Maakt u momenteel gebruik van een vorm van loopbaanonderbreking,
tijdskrediet of een ander type verlof?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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AR5

A. In moederschapsrust of vaderschapsverlof of ouderschapsverlof of
loopbaanonderbreking/tijdskrediet of ander type verlof
Deze vragen worden gesteld indien (AR4 = 10, 11 of 12) OF (AR5 = 1)
****** Duur van het verlof ********
Als AR4= 12 (ouderschapsverlof) of AR5 = 1:
8.6 Neemt u dat verlof voltijds of deeltijds op?
1. Voltijds
2. Deeltijds
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AR6 = 2:
8.7 Hoeveel procent van een voltijdse betrekking werkt u?
TOON KAART 8.1: DEELTIJDS WERK
1. Deeltijds werk: meer dan 75%
2. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
3. Deeltijds werk: 50%
4. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AR4=11 of 12 (moederschaps- of ouderschapsverlof) of AR5 = 1:
8.8 Wanneer is dat verlof begonnen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1990 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AR8YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
Hoe oud was u toen dat verlof is begonnnen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als AR4 = 10, 11 of 12 (vaderschaps-, moederschaps- of
ouderschapsverlof) of AR5 = 1:
8.10 In welke mate bent u tevreden dat verlof te kunnen opnemen? Geef
een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 “helemaal ontevreden” en 10 “helemaal
tevreden” betekent.
TOON KAART 8.2: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR6

AR7

AR8MM
AR8YY

AR9

AR10

****** Werkhervatting na het verlof ********
Als AR4= 10, 11 of 12 (vaderschaps-, moederschaps- of
ouderschapsverlof) :
8.11 Welke was uw werksituatie juist voordat u in vaderschapsverlof,
moederschapsrust of ouderschapsverlof ging?
TOON KAART 8.3: BEROEPSSITUATIE
1. Oefende een beroep uit
2. Op leercontract of betaalde stage
3. Leerling(e), student(e), in beroepsopleiding of op onbetaalde stage
4. Niet-werkende werkzoekende
5. Vervroegd gepensioneerde, gepensioneerde of bruggepensioneerde
6. Huisvrouw of huisman
7. In langdurige ziekteverlof of permanent arbeidsongeschikt
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als AR11 = 1, 2, 97 of 98:
8.12 Hebt u de mogelijkheid om aan het einde van uw verlof uw werk te
hervatten?
1. Ja
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AR11

2. Neen
3. Neen, ik werkte niet vóór dat verlof
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AR12 = 1 (de respondent kan zijn/haar werk hervatten):
8.13 Bent u van plan om aan het einde van uw verlof uw werk te
hervatten?
TOON KAART 8.4: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AR13 = 3 of 4:
8.14 Zou u dan liever voltijds of deeltijds werken?
TOON KAART 8.5: VOLTIJDS– DEELTIJDS
1. Voltijds werk
2. Deeltijds werk: meer dan 75%
3. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
4. Deeltijds werk: 50%
5. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AR12=2 (de geïnterviewde kan zijn/haar werk niet hervatten) :
8.15 Had u graag uw werk hervat aan het einde van uw verlof?
1. Ja
2. Neen
3. Ik ben er niet zeker van
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR12

AR13

AR14

AR15

B. Niet-werkende werkzoekenden
Deze vragen worden gesteld indien AR4 = 7 of AR11 = 4
8.16 Sinds wanneer bent u werkzoekende?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1960 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AR16YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
8.17 Sinds welke leeftijd bent u werkzoekende?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

AR16MM
AR16YY

AR17

8.18 Hoe ervaart u die situatie? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 “zeer
slecht” en 10 “zeer goed” betekent.
TOON KAART 8.6: SLECHT –GOED
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR18

8.19 Bent u van plan om in de komende drie jaar betaald werk aan te
nemen of een eigen zaak op te starten?
TOON KAART 8.7: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR19

Als AR19 = 3 of 4:
8.20 Zou u dan liever voltijds of deeltijds werken?
TOON KAART 8.8: VOLTIJDS – DEELTIJDS
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AR20

1. Voltijds werk
2. Deeltijds werk: meer dan 75%
3. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
4. Deeltijds werk: 50%
5. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.21 Werkte u als loontrekkende, zelfstandige of meewerkend
familielid/helper, juist voordat u werkzoekende werd?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR21

C. Studenten
Deze vragen worden gesteld indien AR4 = 4, 5 of 6 of AR11 = 3
8.22 Sinds wanneer bent u leerling(e), student(e), in opleiding of in stage?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Nog steeds in initiële opleiding (code 96) toelaten
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1990 tot 2008
Nog steeds in initiële opleiding (code 9996) toelaten
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AR22YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
8.23 Sinds welke leeftijd bent u leerling(e), student(e), in opleiding of
in stage?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

AR22MM
AR22YY

AR23

8.24 In welke mate bent u tevreden om leerling(e), student(e), in opleiding
of in stage te zijn? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 “helemaal
ontevreden” en 10 “helemaal tevreden” betekent.
TOON KAART 8.9: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR24

8.25 Bent u van plan om in de komende drie jaar uw studies te
beëindigen?
TOON KAART 8.10: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR25

Als AR22YY <> 9996 :
8.26 Werkte u als loontrekkende, zelfstandige of meewerkend
familielid/helper, juist voordat u uw opleiding of stage begon?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR26

D. Bruggepensioneerden, vervroegd gepensioneerden en
gepensioneerden
Deze vragen worden gesteld indien AR4 = 8 of 9 of AR11 = 5
8.27 Sinds wanneer bent u met pensioen of brugpensioen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
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AR27MM

Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1960 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AR27YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
8.28 Sinds welke leeftijd bent u met pensioen of brugpensioen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

AR27YY

AR28

8.29 In welke mate bent u tevreden om met pensioen of brugpensioen te
zijn? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 “helemaal ontevreden” en 10
“helemaal tevreden” betekent.
TOON KAART 8.11: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR29

8.30 Bent u van plan om in de komende drie jaar een bijkomende betaalde
activiteit uit te oefenen?
TOON KAART 8.12: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR30

8.31 Werkte u als loontrekkende, zelfstandige of meewerkend
familielid/helper, juist voordat u op pensioen of brugpensioen ging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR31

E. In langdurig ziekteverlof of permanent arbeidsongeschikt
Deze vragen worden gesteld indien AR4 = 13 of AR11 = 7
8.32 Sinds wanneer bent u in langdurig ziekteverlof of permanent
arbeidsongeschikt?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1950 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AR32YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
8.33 Sinds welke leeftijd bent u in langdurig ziekteverlof of
permanent arbeidsongeschikt?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

AR32MM
AR32YY

AR33

8.34 Hoe ervaart u die situatie? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 “zeer
slecht” en 10 “zeer goed” betekent.
TOON KAART 8.13: SLECHT –GOED
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR34

8.35 Bent u van plan om in de komende drie jaar betaald werk aan te
nemen of een eigen zaak op te starten?
TOON KAART 8.14: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR35

Als AR35 = 3 of 4:
8.36 Zou u dan liever voltijds of deeltijds werken?
TOON KAART 8.15: VOLTIJDS – DEELTIJDS
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AR36

1. Voltijds werk
2. Deeltijds werk: meer dan 75%
3. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
4. Deeltijds werk: 50%
5. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.37 Werkte u als loontrekkende, zelfstandige of meewerkend
familielid/helper, juist voordat u ziek of arbeidsongeschikt werd?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR37

F. Huisvrouw/huisman
Deze vragen worden gesteld indien AR4= 14 of AR11 = 6
8.38 Sinds wanneer bent u * (huisvrouw)?
* huisman
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AR38YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
8.39 Sinds welke leeftijd bent u *(huisvrouw)?
* huisman
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

AR38MM
AR38YY

AR39

8.40 In welke mate bent u tevreden om huisvrouw(huisman) te zijn? Geef
een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 “helemaal ontevreden” en 10 “helemaal
tevreden” betekent.
TOON KAART 8.16: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR40

8.41 Bent u van plan om in de komende drie jaar betaald werk aan te
nemen of een eigen zaak op te starten?
TOON KAART 8.17: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR41

Als AR41= 3 of 4:
8.42 Zou u dan liever voltijds of deeltijds werken?
TOON KAART 8.18: VOLTIJDS – DEELTIJDS
1. Voltijds werk
2. Deeltijds werk: meer dan 75%
3. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
4. Deeltijds werk: 50%
5. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.43 Werkte u als loontrekkende, zelfstandige of meewerkend
familielid/helper, juist voordat u huisvrouw(huisman) werd?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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AR42

AR43

G. Laatste hoofdactiviteit niet-actieven
Deze vragen worden gesteld aan diegenen die momenteel niet werken, namelijk: Als
(AR4 = 5 of 6 én AR26 = 1) OF (AR4 = 7 én AR21 = 1) OF (AR4 = 8 of 9 én AR31 = 1) OF
(AR4 = 13 én AR37 = 1) OF (AR4 = 14 én AR43 = 1)
Ik zou nu graag enkele vragen willen stellen over uw laatste werksituatie. Indien u
gelijktijdig meerdere jobs of meerdere ondernemingen had, is het de bedoeling dat u
alleen over die job of onderneming vertelt waaraan u het grootste deel van uw werktijd
besteedde.
8.44 Welk beroep oefende u uit in het kader van uw laatste hoofdberoep?
ISCO CODERING
(Voorzien in de mogelijkheid om het beroep voluit te schrijven)

AR44

8.45 Werkte u voltijds of deeltijds?
1. Voltijds
2. Deeltijds
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR45

Als AR45 = 2:
8.46 Hoeveel procent van een voltijdse betrekking werkte u?
TOON KAART 8.19: DEELTIJDS WERK
1. Deeltijds werk: meer dan 75%
2. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
3. Deeltijds werk: 50%
4. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR46

8.47 Is het bedrijf of de organisatie waar u werkte een private, een publieke AR47
of een semi-publieke organisatie?
1. Privaat (inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk)
2. Publiek (inclusief de instellingen van openbaar nut)
3. Semi-publiek (gedeeltelijk in handen van privé-kapitaal of personen en
gedeeltelijk in handen van de overheid)
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.48 Wat was de hoofdactiviteit van het bedrijf of de organisatie waar u
werkte?
NACE CODERING
(Voorzien in de mogelijkheid om de activiteit voluit te schrijven)

AR48

8.49 Tot welke beroepscategorie behoorde u?
TOON KAART 8.20: BEROEPSCATEGORIE
1. Vrij beroep met personeel
2. Vrij beroep zonder personeel
3. Zelfstandige met personeel
4. Zelfstandige zonder personeel
5. Geschoolde arbeider
6. Ongeschoolde arbeider
7. Bediende
8. Hoger bediende
9. Kaderlid
10. Help(st)er of meewerkend familielid
11. Huishoudelijk personeel
12. Ander statuut
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR49

8.50 Met welk contract was u tewerkgesteld?
TOON KAART 8.21: TEWERKSTELLINGSCONTRACT
1. Contract voor onbepaalde duur of vast benoemd (publieke sector)
2. Contract van bepaalde duur of voor een bepaald werk

AR50
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3.
4.

Contract als uitzendkracht
Tewerkstellingsprogramma (DAC, PBW, GESCO, WEP-plus, PWA,
dienstencheques,…)
5. Opleiding, stage, leercontract
6. Zonder contract
7. Andere werkregeling
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als AR49 = 1 of 3:
8.51 Hoeveel werknemers had u in dienst, betaalde familieleden
inbegrepen?
Aantal: 0 tot 999
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
8.52 Waarom hebt u uw job beëindigd? Gelieve enkel de voornaamste
reden op te geven.
TOON KAART 8.22: JOBBEÊINDIGING
Werkgebonden redenen:
1. Ontslag (sluiting van de onderneming, collectief ontslag vanwege de
economische situatie, etc.)
2. Gedwongen brugpensioen of vervroegd pensioen
3. Vrijwillig vervroegd pensioen
4. Verplicht pensioen (wettelijke pensioenleeftijd bereikt)
5. Eigen beslissing om op pensioen te gaan of te rentenieren
6. Einde van een contract of werk van bepaalde duur
7. Stopzetting/verkoop/sluiting van het eigen bedrijf of het familiebedrijf waar
ik werkte
8. Werksfeer of werkomstandigheden
9. Taakinhoud
Persoonlijke of andere redenen:
10. Huwelijk
11. Geboorte van een kind/opvang van kinderen
12. Verzorging van oudere, zieke of gehandicapte perso(o)n(en)
13. Werk van echtgeno(o)t(e)/partner vereiste de verhuis naar een andere
woonplaats
14. Volgen van onderwijs of opleiding
15. Militaire of burgerlijke dienst
16. Eigen ziekte of handicap
17. Andere reden
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR51
AR52

H. Momenteel werkend (inclusief moederschapsrust of vaderschapsverlof
of ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking/tijdskrediet of ander type
verlof): hoofdberoep
Deze vraag wordt aan iedereen gesteld, behalve indien (AR4 = 1, 2, 3, 4,
10, 11, 12) OF indien (AR4 = 15 én AR5 = 1):
8.53 Hebt u in de week die vorige zondag eindigde betaalde arbeid AR53
verricht, hetzij als loontrekkende hetzij als zelfstandige?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

Deze vragen (vanaf AR56 tot AR89d) worden gesteld indien (AR4 = 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12)
OF (AR4 = 15 én AR5 = 1) OF (AR53 = 1)
Ik zou nu graag enkele vragen willen stellen over uw werksituatie, ook al bent u
momenteel eventueel in verlof. Indien u gelijktijdig meerdere jobs of meerdere
ondernemingen hebt, is het de bedoeling dat u alleen over die job of onderneming
vertelt waaraan u het grootste deel uw werktijd besteedt.
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8.54 Wat is de hoofdactiviteit van het bedrijf of de organisatie waar u
werkt?
NACE CODERING
(Voorzien in de mogelijkheid om de activiteit voluit te schrijven)

AR54

8.55 Welk beroep oefent u uit in het kader van uw hoofdberoep?
ISCO CODERING
(Voorzien in de mogelijkheid om het beroep voluit te schrijven)

AR55

8.56 Tot welke beroepscategorie behoort u?
TOON KAART 8.23: BEROEPSCATEGORIE
1. Vrij beroep met personeel
2. Vrij beroep zonder personeel
3. Zelfstandige met personeel
4. Zelfstandige zonder personeel
5. Geschoolde arbeider
6. Ongeschoolde arbeider
7. Bediende
8. Hoger bediende
9. Kaderlid
10. Help(st)er of meewerkend familielid
11. Huishoudelijk personeel
12. Ander statuut
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR56

Als AR56 = 5 tot 10 (loontrekkende):
8.57 Met welk contract bent u tewerkgesteld?
TOON KAART 8.24: TEWERKSTELLINGSCONTRACT
1. Contract voor onbepaalde duur of vast benoemd (publieke sector)
2. Contract van bepaalde duur of voor een bepaald werk
3. Contract als uitzendkracht
4. Tewerkstellingsprogramma (DAC, PBW, GESCO, WEP-plus, PWA,
dienstencheques,…)
5. Opleiding, stage, leercontract
6. Zonder contract
7. Andere werkregeling
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als AR56 = 1 of 3:
8.58 Hoeveel werknemers hebt u in dienst, betaalde familieleden
inbegrepen?
Aantal: 0 tot 999
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten

AR57

AR58

***** Jobbeschrijving *****
Indien u momenteel in verlof bent, beschrijf dan voor de volgende vragen de situatie
vóór uw verlof.
8.59 Wanneer bent u met uw huidige job begonnen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1926 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AR59YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
8.60 Hoe oud was u toen u met uw huidige job bent begonnen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
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AR59MM
AR59YY

AR60

8.61 Is uw werk voltijds of deeltijds?
1. Voltijds
2. Deeltijds
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AR61=2:
8.62 Hoeveel procent van een voltijdse betrekking werkt u?
TOON KAART 8.25: DEELTIJDS WERK
1. Deeltijds werk: meer dan 75%
2. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
3. Deeltijds werk: 50%
4. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AR61=2:
8.63 Waarom werkt u deeltijds? Gelieve enkel de voornaamste reden
op te geven.
TOON KAART 8.26: REDEN DEELTIJDS WERK
1. Ik vind geen voltijds werk
2. Mijn deeltijds werk is door mijn werkgever opgelegd
3. Om mijn werk- en gezinsleven beter met elkaar te combineren
4. Andere reden
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AR63 = 4:
8.64 Verduidelijk: …

AR61

AR62

AR63

AR64

8.65 Hoeveel uren werkt u doorgaans per week voor uw hoofdberoep,
overuren inbegrepen? Als uw werkuren variëren van week tot week,
gelieve dan een gemiddelde op te geven.
Aantal uren: 1 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

AR65

8.66 Werkt u gedurende het volledige jaar of doet u seizoenswerk,
periodiek werk of gelegenheidswerk?
1. Werk gedurende het volledige jaar
2. Seizoenswerk
3. Periodiek werk (met tussenpozen)
4. Gelegenheidswerk
5. Ander
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR66

8.67 Waar werkt u doorgaans?
TOON KAART 8.27: WERKPLEK
1. Op een vaste locatie, elders dan thuis
2. Thuis
3. Deels thuis en deels elders
4. Op verschillende locaties, elders dan thuis
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR67

Als AR67=1, 3 of 4 (werkt niet thuis) :
8.68 Hoeveel tijd hebt u nodig om u naar uw werk te verplaatsen met
het vervoermiddel dat u meestal gebruikt?
Aantal uren: 0 tot 99
99 = (sterk) wisselende duur
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als AR68 <> 0, 99, 997, 998 :
Aantal minuten: 0 tot 59
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

8.69 Op welke tijdstippen werkt u meestal?

AR68HH

AR68MM

AR69
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Voor de enquêteur/trice: Niet onmiddellijk zeggen dat meerdere antwoorden
mogelijk zijn.
4 antwoorden mogelijk
TOON KAART 8.28: WERKTIJDEN
Op regelmatige wijze
1. Tijdens de dag
2. ‘s Avonds
3. ‘s Nachts
4. ’s Morgens vroeg
5. Tijdens het weekend
6. In een ploegenstelsel
7. Verschillende werkperiodes per werkdag
Op onregelmatige wijze
8. Ik werk op aanvraag
9. Onregelmatig uurrooster
10. Andere werktijdregeling
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

(Array 1-4)

***** Loontrekkende *****
De vragen AR70 tot AR79 worden gesteld indien AR56 = 5 tot 10.
8.70 In welke mate bent u tevreden met uw huidige job? Geef een cijfer
van 0 tot 10 waarbij 0 “helemaal ontevreden” en 10 “helemaal tevreden”
betekent.
TOON KAART 8.29: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR70

8.71 Hebt u supervisie over of coördineert u het werk van andere
personeelsleden?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR71

8.72 Bestaat het personeel van het bedrijf of de organisatie waar u werkt
AR72
voor het merendeel uit mannen of uit vrouwen, of zijn er evenveel mannen
als vrouwen tewerkgesteld?
1. Hoofdzakelijk mannen
2. Hoofdzakelijk vrouwen
3. Evenveel mannen als vrouwen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.73 Is het bedrijf of de organisatie waar u werkt een private, een publieke
of een semi-publieke organisatie?
1. Privaat (inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk)
2. Publiek (inclusief de instellingen van openbaar nut)
3. Semi-publiek (gedeeltelijk in handen van privé-kapitaal of personen en
gedeeltelijk in handen van de overheid)
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR73

8.74 Kan u via uw werk gratis of op gesubsidieerde wijze genieten van de
volgende diensten of voordelen? (AR74a tot AR74g)
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.74a Kinderopvang

AR74a

8.74b Geneeskundige diensten of hospitalisatieverzekering

AR74b

8.74c Opleiding of vorming

AR74c

8.74d Huisvesting

AR74d
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8.74e Maaltijdcheques

AR74e

8.74f Bedrijfswagen die u ook voor privé-doeleinden gebruikt

AR74f

8.74g Aanvullend pensioensparen in de vorm van een groepsverzekering

AR74g

8.75 Staat uw werkgever flexibele werktijdregelingen toe voor persoonlijke AR75
redenen, bijvoorbeeld het indelen van uw werktijd in functie van de
kinderen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.76 In welke mate bent u tevreden met de werkzekerheid van uw huidige
job? Geef een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 “helemaal ontevreden” en 10
“helemaal tevreden” betekent.
TOON KAART 8.29: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR76

8.77 Bent u van plan om in de komende drie jaar van job te veranderen of
een eigen zaak op te starten?
TOON KAART 8.30: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR77

8.78 Bent u van plan om in de komende drie jaar te stoppen met betaald
werk?
TOON KAART 8.30: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR78

Als AR78= 1 of 2:
8.79 Zou u dan liever voltijds of deeltijds werken?
TOON KAART 8.31: VOLTIJDS – DEELTIJDS
1. Voltijds werk
2. Deeltijds werk: meer dan 75%
3. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
4. Deeltijds werk: 50%
5. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR79

***** Zelfstandigen *****
De vragen AR80 tot AR84 worden gesteld indien AR56 = 1, 2, 3 of 4.
8.80 In welke mate bent u tevreden om als zelfstandige te werken? Geef
een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 “helemaal ontevreden” en 10 “helemaal
tevreden” betekent.
TOON KAART 8.32: TEVREDENHEID
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AR80

8.81 Welke ontwikkelingen verwacht u in de komende drie jaar: Zal uw
zaak groeien, blijven zoals vandaag de dag, inkrimpen of worden
stopgezet?
1. Groeien en uitbreiden
2. Blijven zoals vandaag de dag

AR81
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3 Inkrimpen
4. Waarschijnlijk worden stopgezet
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.82 Bent u van plan om in de komende drie jaar een nieuwe zaak op te
starten of betaald werk aan te nemen?
TOON KAART 8.33: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR82

8.83 Bent u van plan om in de komende drie jaar te stoppen met betaald
werk?
TOON KAART 8.33: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR83

Als AR83 = 1 of 2:
8.84 Zou u dan liever voltijds of deeltijds werken?
TOON KAART 8.34: VOLTIJDS – DEELTIJDS
1. Voltijds werk
2. Deeltijds werk: meer dan 75%
3. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
4. Deeltijds werk: 50%
5. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR84

***** Momenteel werkend *********
De vragen AR85a tot AR85d worden gesteld indien (AR4=1, 2, 3, 4, 10, 11 of 12) OF
(AR4=15 én AR5=1) OF (AR53=1):
8.85 Hoe vaak zijn de volgende gebeurtenissen voorgekomen in de loop
van de laatste drie maanden? (AR85a tot AR85d)
TOON KAART 8.35: FREQUENTIE
1. Meerdere keren per week
2. Meerdere keren per maand
3. Één of twee keer per maand
4. Nooit
5. Ik heb niet gewerkt tijdens de laatste drie maanden
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.85a Ik ben te vermoeid thuisgekomen van mijn werk om de
noodzakelijke huishoudelijke taken te doen

AR85a

8.85b Het was moeilijk om mijn familiale verplichtingen te vervullen
vanwege de hoeveelheid tijd die ik aan mijn werk heb besteed

AR85b

8.85c Ik ben te vermoeid op mijn werk aangekomen om goed te kunnen
functioneren vanwege het huishoudelijk werk dat ik had gedaan

AR85c

8.85d Ik heb het moeilijk gehad om mij op mijn werk te concentreren
vanwege mijn familiale verplichtingen

AR85d

***** Ouder dan 45 jaar zijn én momenteel nog niet gepensioneerd *****
De vragen AR86 tot AR89d worden gesteld indien HH15_1>45 én AR4 <> 8, 9, 97, 98.
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8.86 Bent u van plan om in de komende drie jaar op pensioen of vervroegd AR86
pensioen te gaan?
TOON KAART 8.36: ZEKER NIET – ZEKER WEL
1. Neen, zeker niet
2. Neen, waarschijnlijk niet
3. Ja, waarschijnlijk wel
4. Ja, zeker wel
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.87 Stel dat u in de komende drie jaar op pensioen gaat. Denkt u dat dit
beter of slechter zou zijn …
TOON KAART 8.37: BETER – SLECHTER
1. Veel beter
2. Beter
3. Noch beter noch slechter
4. Slechter
5. Veel slechter
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.87a Om te kunnen doen wat u wilt doen

AR87a

8.87b Voor uw financiële situatie

AR87b

8.87c Voor wat uw omgeving over u denkt

AR87c

8.87d Voor uw tevredenheid met uw leven

AR87d

8.87e Voor uw gezondheid

AR87e

8.87f Voor de band tussen u en uw echtgeno(o)t(e)/partner

AR87f

8.87g Voor de band tussen u en uw (klein)kind(eren)

AR87g

8.87h Om de zorg van een familielid op u te nemen

AR87h

8.88 In welke mate zal uw beslissing om in de komende drie jaar op
pensioen te gaan afhangen van de volgende factoren:
TOON KAART 8.38: HELEMAAL NIET – HEEL VEEL
1. Helemaal niet
2. Een beetje
3. Veel
4. Heel veel
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.88a Uw persoonlijke financiële situatie

AR88a

8.88b Uw werk

AR88b

8.88c Uw gezondheid

AR88c

8.88d Uw gezinsleven

AR88d

8.89 Zelfs als u vindt dat u de beslissing moet nemen om op pensioen te
gaan, kunnen andere personen hieromtrent toch een mening hebben. In
welke mate zijn de volgende uitspraken voor u waar of niet waar?
TOON KAART 8.39: WAAR – NIET WAAR
1. Waar
2. Eerder waar
3. Noch waar noch niet waar
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4. Eerder niet waar
5. Niet waar
Niet van toepassing(code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
8.89a Uw echtgeno(o)t(e)/partner vindt dat u in de komende drie jaar op
pensioen moet gaan

AR89a

8.89b Uw kind(eren) vind(t)(en) dat u in de komende drie jaar op pensioen
moet gaan

AR89b

8.89c De meeste vrienden vinden dat u in de komende drie jaar op
pensioen moet gaan

AR89c

8.89d De meeste andere familieleden vinden dat u in de komende drie jaar
op pensioen moet gaan

AR89d

I. Bijberoep
Deze vragen worden gesteld indien (AR4= 1, 2 of 3) OF (AR53=1):
8.90 Hebt u momenteel inkomsten uit een bijberoep? Gelieve rekening te
houden met alle soorten betaald werk, hetzij als loontrekkende hetzij als
zelfstandige.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR90

Als AR90 = 1 (bijberoep):
8.91 Welk beroep oefent u uit in het kader van uw bijberoep?
ISCO CODERING
(Voorzien in de mogelijkheid om het beroep voluit te schrijven)
8.92 Hoeveel uren werkt u doorgaans per week voor uw bijberoep,
overuren inbegrepen? Als uw werkuren variëren van week tot week,
gelieve dan een gemiddelde op te geven.
Aantal uren: 1 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
8.93 Betreft het ...?
TOON KAART 8.40: TYPE WERK
1. Werk als loontrekkende
2. Werk als zelfstandige
3. Werk als help(st)er/meewerkend familielid in het familiebedrijf of
landbouwbedrijf
4. Werk in het kader van een beroepsopleiding of betaalde leertijd
5. Kleine karweien of klussen
6. Ander soort werk
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AR91

AR92
AR93

J. Inkomsten
Deze vragen worden aan iedereen gesteld
************** Beroepsleven **************
8.94 Op KAART 8.41 ziet u een lijst met verschillende types van
inkomsten. Kan u me zeggen welke types van inkomsten u persoonlijk
hebt ontvangen gedurende de voorbije 12 maanden?
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AR94
(Array 1-13)

13 antwoorden mogelijk
Voor de enquêteur/trice: Aanvullende pensioenen worden hier niet in rekening
gebracht.
TOON KAART 8.41: TYPES VAN INKOMSTEN
1. Inkomsten uit hoofdberoep
2. Inkomsten uit bijberoep
3. Pensioen of brugpensioen
4. Oorlogspensioen of -rente
5. Uitkering in het kader van ziekte of ongeval/arbeidsongeschiktheid
6. Uitkering in het kader van tijdskrediet
7. Uitkering in het kader van loopbaanonderbreking
8. Uitkering in het kader van vaderschapsverlof
9. Uitkering in het kader van moederschapsrust
10. Uitkering in het kader van ouderschapsverlof
11. Werkloosheidsvergoeding
12. Sociale bijstand (leefloon)
13. Studietoelage
14. Geen inkomsten
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als AR94<>14, 97, 98 (er zijn inkomsten): tabel van inkomsten openen:
1 lijn per type inkomsten (maximaal 13 lijnen)
de antwoorden op de volgende 4 vragen komen in de kolommen (AR95 tot en met
AR97)
8.95 Hoe vaak hebt u dit *(type van inkomsten) ontvangen gedurende de
voorbije 12 maanden?
Aantal keer: 1 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

AR95
(Array 1-13)

8.96 Hoeveel bedraagt het gemiddelde maandelijkse netto bedrag van dit
*(type van inkomsten)?
* Indien (AR94 = 1 of 2), vermelden: “inclusief inkomsten uit overuren”
Bedrag: 1 tot 9999996
Weet niet (code 9999997) en Weigering (code 9999998) toelaten

AR96AA
(Array 1-13)

Als AR96AA_1 <> (Weet niet (code 9999997) en Weigering (code
9999997)):
Munteenheid: F=Belgische frank/E=Euro
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AR96AA_1 = Weet niet (code 9999997) of Weigering (code
9999998) :
8.97 Als u de volgende schaal van inkomsten bekijkt, kunt u dan
zeggen in welke categorie het gemiddelde maandelijkse netto
bedrag van dit *(type van inkomsten) zich bevindt?
TOON KAART 8.42: SCHAAL VAN INKOMSTEN
1. 249 € per maand of minder (10 045 Belgische frank of minder)
2. 250 € - 499 € per maand (10 046 - 20 129 Belgische frank)
3. 500 € - 999 € per maand (20 130 - 40 300 Belgische frank)
4. 1 000 € - 1 499 € per maand (40 301 - 60 470 Belgische frank)
5. 1 500 € - 1 999 € per maand (60 471 - 80 639 Belgische frank)
6. 2 000 € - 2 499 € per maand (80 640 - 100 809 Belgische frank)
7. 2 500 € - 2 999 € per maand (100 810 - 120 979 Belgische frank)
8. 3 000 € - 4 999 € per maand (120 980 - 201 659 Belgische frank)
9. 5 000 € per maand of meer (201 660 Belgische frank of meer)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als AR1=1
8.98 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
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AR96CC
(Array 1-13)

AR97
(Array 1-13)

AR98

3.
4.

Een beetje
Helemaal niet
Als AR98 = 1, 2 of 3
8.99 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent
2. De respondent aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent
4. Andere manier
Als AR99 = 4 :
8.100 Verduidelijk: …

AR99
(Array 1-4)

AR100
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ACTIVITEITEN EN INKOMSTEN VAN DE
ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER
9.1 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Als AP1=1 :
9.2 Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan:
(4 antwoorden mogelijk)
1. Echtgeno(o)t(e)/ partner
2. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (van 6 jaar of ouder)
3. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (jonger dan 6 jaar)
4. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 7) toelaten

AP1

AP2
(Array 1-4)

Deze vragen worden gesteld indien CV29=1 (de geïnterviewde heeft een
echtgeno(o)t(e)/partner):
9.3 Ik zou nu graag enkele vragen willen stellen over het werk en de
dagelijkse activiteiten van uw echtgeno(o)t(e)/partner. Aan het begin van
dit interview hebt u aangegeven dat hij(zij) * [HH38] is. Klopt dit?

AP3

*[HH38] indien niet samenwonend
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AP3=1
Dan AP4 = HH33 of PA80
Als AP3=2 of 7:
9.4 Hoe zou u zijn(haar) huidige activiteitsstatus dan omschrijven?
1. Loontrekkende (inclusief loopbaanonderbreking of tijdskrediet)
2. Zelfstandige in hoofdberoep
3. Help(st)er of meewerkend familielid in een familiebedrijf of landbouwbedrijf
4. Op leercontract of betaalde stage
5. Leerling(e) of student(e)
6. In beroepsopleiding of op onbetaalde stage
7. Niet-werkende werkzoekende
8. Vervroegd gepensioneerde of gepensioneerde
9. Bruggepensioneerde
10. In vaderschapsverlof
11. In moederschapsrust
12. In ouderschapsverlof
13. In langdurig ziekteverlof of permanent arbeidsongeschikt
14. Huisvrouw of huisman
15. Andere situatie
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als AP4 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15:
9.5 Maakt uw echtgeno(o)t(e)/partner momenteel gebruik van een
vorm van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een ander type
verlof?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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AP4

AP5

A. In moederschapsrust of vaderschapsverlof of ouderschapsverlof of
loopbaanonderbreking/tijdskrediet of ander type verlof is
Deze vragen worden gesteld indien (AP4 = 10, 11 of 12) OF (AP5 = 1)
****** Duur van het verlof ********
Als AP4=12 (ouderschapsverlof) of AP5=1 :
9.6 Neemt uw echtgeno(o)t(e)/partner dat verlof voltijds of deeltijds op? AP6
1. Voltijds
2. Deeltijds
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AP4=11 of 12 (moederschaps- of ouderschapsverlof) OF AP5=1 :
9.7 Wanneer is dat verlof begonnen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1990 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AP7YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
9.8 Hoe oud was uw echtgeno(o)t(e)/partner toen dat verlof is
begonnen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten

AP7MM
AP7YY

AP8

****** Werkhervatting na het verlof ********
Als AP4 =11 of 12 (moederschaps- of ouderschapsverlof) of AP5 = 1:
9.9 Welke was de werksituatie van uw echtgeno(o)t(e)/partner juist
voordat hij(zij) in moederschapsrust of ouderschapsverlof ging?
TOON KAART 9.1: BEROEPSSITUATIE
1. Oefende een beroep uit
2. Op leercontract of betaalde stage
3. Leerling(e), student(e), in beroepsopleiding of op onbetaalde stage
4. Niet-werkende werkzoekende
5. Vervroegd gepensioneerde, gepensioneerde of bruggepensioneerde
6. Huisvrouw of huisman
7. In langdurige ziekteverlof of permanente arbeidsongeschiktheid
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Als AP9 = 1 of 2 (werkte) of 97 of 98:
9.10 Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner de mogelijkheid om aan het
einde van zijn(haar) verlof zijn(haar) werk te hervatten?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AP10 = 1 (kan zijn/haar werk hervatten) :
9.11 Is uw echtgeno(o)t(e)/partner van plan om aan het einde
van zijn(haar) verlof zijn(haar) werk te hervatten?
1. Ja
2. Neen
3. Hij(zij) is er niet zeker van
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AP10 = 2 (kan zijn/haar werk niet hervatten):
9.12 Had uw echtgeno(o)t(e)/partner graag zijn(haar) werk
hervat aan het einde van zijn(haar) verlof?
1. Ja
2. Neen
3. Hij(zij) is er niet zeker van
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AP9

AP10

AP11

AP12

Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

B. Niet-werkende werkzoekenden
Deze vragen worden gesteld indien AP4 = 7 of AP9 = 4
9.13 Sinds wanneer is uw echtgeno(o)t(e)/partner werkzoekende?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1960 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AP13YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
9.14 Sinds welke leeftijd is uw echtgeno(o)t(e)/partner
werkzoekende?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
9.15 Werkte uw echtgeno(o)t(e)/partner als loontrekkende, zelfstandige of
meewerkend familielid/helper, juist voordat hij(zij) werkzoekende werd?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AP13MM
AP13YY

AP14

AP15

C. Studenten
Deze vragen worden gesteld indien (AP4 = 4, 5, 6) of (AP9 = 3)
9.16 Sinds wanneer is uw echtgeno(o)t(e)/partner leerling(e), student(e), in
opleiding of in stage?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
AP16MM
96 = Nog steeds in initiële opleiding
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: (1990 tot 2008)
AP16YY
9996 = Nog steeds in initiële opleiding
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AP16YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
9.17 Sinds welke leeftijd is uw echtgeno(o)t(e)/partner leerling(e),
student(e), in opleiding of in stage?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
Als AP16YY <> 9996:
9.18 Werkte uw echtgeno(o)t(e)/partner als loontrekkende, zelfstandige of
meewerkend familielid/helper, juist voordat hij(zij) zijn(haar) opleiding of
stage begon?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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AP17

AP18

D. Bruggepensioneerden, vervroegd gepensioneerden en
gepensioneerden
Deze vragen worden gesteld indien AP4 = 8 of 9 of AP9 = 5
9.19 Sinds wanneer is uw echtgeno(o)t(e)/partner met pensioen of
brugpensioen?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1960 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AP19YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
9.20 Sinds welke leeftijd is uw echtgeno(o)t(e)/partner met pensioen
of brugpensioen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
9.21 Werkte uw echtgeno(o)t(e)/partner als loontrekkende, zelfstandige of
meewerkend familielid/helper, juist voordat hij(zij) op pensioen of
brugpensioen ging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AP19MM
AP19YY

AP20
AP21

E. In langdurig ziekteverlof of permanent arbeidsongeschikt
Deze vragen worden gesteld indien AP4 = 13 of AP9 = 7
9.22 Sinds wanneer is uw echtgeno(o)t(e)/partner in langdurig ziekteverlof
of permanent arbeidsongeschikt?
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1950 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
Als AP22YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
9.23 Sinds welke leeftijd is uw echtgeno(o)t(e)/partner in langdurig
ziekteverlof of permanent arbeidsongeschikt?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
9.24 Werkte uw echtgeno(o)t(e)/partner als loontrekkende, zelfstandige of
meewerkend familielid/helper, juist voordat hij(zij) ziek of
arbeidsongeschikt werd)?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AP22MM
AP22YY

AP23
AP24

F. Huisvrouw/huisman
Deze vragen worden gesteld indien AP4= 14 of AP9 = 6
9.25 Sinds wanneer is uw echtgeno(o)t(e)/partner *(huisvrouw)?
* huisman
Maand: 1 tot 16 (winter=13, lente=14, zomer=15, herfst=16)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten
Jaar: 1942 tot 2008
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten
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AP25MM
AP25YY

Als AP25YY = weet niet (code 9997) of weigering (code 9998):
9.26 Sinds welke leeftijd is uw echtgeno(o)t(e)/partner *(huisvrouw)?
* huisman
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 997) en weigering (code 998) toelaten
9.27 Werkte uw echtgeno(o)t(e)/partner als loontrekkende, zelfstandige of
meewerkend familielid/helper, juist voordat hij(zij) *(huisvrouw) werd?
* huisman
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AP26
AP27

G. Laatste hoofdactiviteit niet-actieve echtgeno(o)t(e)/partner
Deze vragen worden gesteld aan diegenen die momenteel niet werken, namelijk: Als
(AP4 = 5 of 6 én AP18 = 1) OF (AP4 = 7 én AP15 = 1) OF (AP4 = 8 of 9 én AP21 = 1) OF
(AP4 = 13 én AP24 = 1) OF (AP4 = 14 én AP27 = 1)
Ik zou nu graag enkele vragen willen stellen over de laatste werksituatie van uw
echtgeno(o)t(e)/partner. Indien hij(zij) gelijktijdig meerdere jobs of meerdere
ondernemingen had, is het de bedoeling dat u me alleen over die job of onderneming
vertelt waaraan hij(zij) het grootste deel van zijn(haar) werktijd besteedde.
9.28 Welk beroep oefende uw echtgeno(o)t(e)/partner uit in het kader van
zijn(haar) laatste hoofdberoep?
ISCO CODERING
(Voorzien in de mogelijkheid om het beroep voluit te schrijven)

AP28

9.29 Tot welke beroepscategorie behoorde uw echtgeno(o)t(e)/partner?
TOON KAART 9.2: BEROEPSCATEGORIE
1. Vrij beroep met personeel
2. Vrij beroep zonder personeel
3. Zelfstandige met personeel
4. Zelfstandige zonder personeel
5. Geschoolde arbeider
6. Ongeschoolde arbeider
7. Bediende
8. Hoger bediende
9. Kaderlid
10. Help(st)er of meewerkend familielid
11. Huishoudelijk personeel
12. Ander statuut
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AP29

Als AP29 = 5 tot 10:
9.30 Met welk contract was uw echtgeno(o)t(e)/partner tewerkgesteld?
TOON KAART 9.3: TEWERKSTELLINGSCONTRACT
1. Contract voor onbepaalde duur of vast benoemd (publieke sector)
2. Contract van bepaalde duur of voor een bepaald werk
3. Contract als uitzendkracht
4. Tewerkstellingsprogramma (DAC, PBW, GESCO, WEP-plus, PWA,
dienstencheques,…)
5. Opleiding, stage, leercontract
6. Zonder contract
7. Andere werkregeling
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AP30

9.31 Waarom heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner zijn(haar) job beëindigd?
Gelieve enkel de voornaamste reden op te geven.

AP31
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TOON KAART 9.4: JOBBEËINDIGING
Werkgebonden redeneren
1. Ontslag (sluiting van de onderneming, collectief ontslag vanwege de
economische situatie, etc.)
2. Gedwongen vervroegd pensioen
3. Vrijwillig vervroegd pensioen
4. Verplicht pensioen (pensioenleeftijd bereikt)
5. Zijn(haar) beslissing om op pensioen te gaan of te rentenieren
6. Einde van een contract of werk van bepaalde duur
7. Stopzetting/verkoop/sluiting van het eigen bedrijf of het familiebedrijf waar
hij(zij) werkte
8. Werksfeer of werkomstandigheden
9. Taakinhoud
Persoonlijke of andere redenen
10. Huwelijk
11. Geboorte van een kind/opvang van kinderen
12. Verzorging van oudere, zieke of gehandicapte perso(o)n(en)
13. Mijn werk vereiste de verhuis naar een andere woonplaats
14. Volgen van onderwijs of opleiding
15. Militaire of burgerlijke dienst
16. Zijn(haar) ziekte of handicap
17. Andere reden
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

H. Momenteel werkend (inclusief moederschapsrust of vaderschapsverlof
of ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking/tijdskrediet of ander type
verlof): hoofdberoep
Deze vraag wordt aan iedereen gesteld, behalve indien (AP4 = 1, 2, 3, 10,
11, 12) OF indien (AP4 = 15 én AP5 = 1) (behalve diegenen met een
echtgeno(o)t(e)/partner die momenteel werkt of in vaderschapsverlof of
moederschapsverlof of ouderschapsverlof is):
9.32 Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner in de week die vorige zondag
AP32
eindigde betaalde arbeid verricht, hetzij als loontrekkende hetzij als
zelfstandige?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AP32 = 1:
9.33 Was dit voltijds of deeltijds? Indien deeltijds, hoeveel procent AP33
van een voltijdse betrekking heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner
gewerkt?
TOON KAART 9.5: VOLTIJDS– DEELTIJDS
1. Voltijds werk
2. Deeltijds werk: meer dan 75%
3. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
4. Deeltijds werk: 50%
5. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

Deze vragen worden gesteld indien (AP4 = 1, 2, 3, 4, 10) OF (AP4 = 15 én AP5 = 1) OF
(AP9 = 1 of 2) OF (AP32 = 1):
Ik zou nu graag enkele vragen willen stellen over de huidige werksituatie van uw
echtgeno(o)t(e)/partner ook al is hij(zij) momenteel eventueel in verlof. Indien hij(zij)
gelijktijdig meerdere jobs of meerdere ondernemingen heeft, is het de bedoeling dat u
me alleen over die job of onderneming vertelt waaraan hij(zij) het grootste deel
zijn(haar) werktijd besteedt.
9.34 Wat is de hoofdactiviteit van het bedrijf of de organisatie waar uw
echtgeno(o)t(e)/partner werkt?
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AP34

NACE CODERING
9.35 Welk beroep oefent uw echtgeno(o)t(e)/partner uit in het kader van
zijn(haar) hoofdberoep?
ISCO CODERING

AP35

9.36 Tot welke beroepscategorie behoort uw echtgeno(o)t(e)/partner?
TOON KAART 9.6: BEROEPSCATEGORIE
1. Vrij beroep met personeel
2. Vrij beroep zonder personeel
3. Zelfstandige met personeel
4. Zelfstandige zonder personeel
5. Geschoolde arbeider
6. Ongeschoolde arbeider
7. Bediende
8. Hoger bediende
9. Kaderlid
10. Help(st)er of meewerkend familielid
11. Huishoudelijk personeel
12. Ander statuut
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AP36

Als AP36 = 5 tot 10 (loontrekkende):
9.37 Met welk contract is uw echtgeno(o)t(e)/partner tewerkgesteld?
TOON KAART 9.7: TEWERKSTELLINGSCONTRACT
1. Contract voor onbepaalde duur of vast benoemd (publieke sector)
2. Contract van bepaalde duur of voor een bepaald werk
3. Contract als uitzendkracht
4. Tewerkstellingsprogramma (DAC, PBW, GESCO, WEP-plus, PWA,
dienstencheques,…)
5. Opleiding, stage, leercontract
6. Zonder contract
7. Andere werkregeling
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als AP36 = 1 of 3:
9.38 Hoeveel werknemers heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner in dienst,
betaalde familieleden inbegrepen?
Aantal: 0 tot 999
Weet niet (code 9997) en Weigering (code 9998) toelaten

AP37

AP38

***** Jobbeschrijving *****
Indien uw echtgeno(o)t(e)/partner momenteel in verlof is, beschrijf dan voor de
volgende vragen de situatie vóór zijn/haar verlof.
9.39 Is het werk van uw echtgeno(o)t(e)/partner voltijds of deeltijds?
1. Voltijds
2. Deeltijds
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AP39=2:
9.40 Hoeveel procent van een voltijdse betrekking werkt uw
echtgeno(o)t(e)/partner?
TOON KAART 9.8: DEELTIJDS WERK
1. Deeltijds werk: meer dan 75%
2. Deeltijds werk: van 51% tot en met 75%
3. Deeltijds werk: 50%
4. Deeltijds werk: minder dan 50%
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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AP39

AP40

Als AP39=2:
9.41 Waarom werkt uw echtgeno(o)t(e)/partner deeltijds? Gelieve
enkel de voornaamste reden op te geven.
TOON KAART 9.9: REDEN DEELTIJDS WERK
1. Hij(zij) vindt geen voltijds werk
2. Zijn(haar) deeltijds werk is door zijn(haar) werkgever opgelegd
3. Om zijn(haar) werk- en gezinsleven beter met elkaar te combineren
4. Andere reden
Als AP41 = 4:
9.42 Verduidelijk: …

AP41

AP42

9.43 Hoeveel uren werkt uw echtgeno(o)t(e)/partner doorgaans per week
voor zijn(haar) hoofdberoep, overuren inbegrepen? Als zijn(haar)
werkuren variëren van week tot week, gelieve dan een gemiddelde op te
geven.
Aantal uren: 1 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten

9.44 Waar werkt uw echtgeno(o)t(e)/partner doorgaans?
TOON KAART 9.10: WERKPLEK
1. Op een vaste locatie, elders dan thuis
2. Thuis
3. Deels thuis en deels elders
4. Op verschillende locaties, elders dan thuis
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AP44=1, 3 of 4 (werkt niet thuis) :
9.45 Hoeveel tijd heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner nodig om zich
naar zijn(haar) werk te verplaatsen met het vervoermiddel dat hij(zij)
meestal gebruikt?
Aantal uren: 0 tot 99
99 = (sterk) wisselende duur
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
Als AP45HH <> 0, 99, 997, 998 :
Aantal minuten: 0 tot 59
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

9.46 Op welke tijdstippen werkt uw echtgeno(o)t(e)/partner meestal?
Voor de enquêteur/trice: Niet onmiddellijk zeggen dat meerdere antwoorden
mogelijk zijn.
4 antwoorden mogelijk
TOON KAART 9.11: WERKTIJDEN
Op regelmatige wijze
1. Tijdens de dag
2. ‘s Avonds
3. ‘s Nachts
4. ’s Morgens vroeg
5. Tijdens het weekend
6. In een ploegenstelsel
7. Verschillende werkperiodes per werkdag
Op onregelmatige wijze
8. Hij(zij) werkt op aanvraag
9. Onregelmatig uurrooster
10. Andere werktijdregeling
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

***** loontrekkende *****
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AP43

AP44

AP45HH

AP45MM

AP46
(Array 1-4)

Als AP36 = 5 tot 10 :
9.47 Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner supervisie over of coördineert
hij(zij) het werk van andere personeelsleden?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AP47

9.48 Is het bedrijf of de organisatie waar uw echtgeno(o)t(e)/partner werkt
een private, een publieke of een semi-publieke organisatie?
1. Privaat (inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk)
2. Publiek (inclusief de instellingen van openbaar nut)
3. Semi-publiek (gedeeltelijk in handen van privé-kapitaal of personen en
gedeeltelijk in handen van de overheid)
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AP48

9.49 Kan uw echtgeno(o)t(e)/partner via zijn(haar) werk gratis of op
gesubsidieerde wijze genieten van de volgende diensten of voordelen?
(AP49a tot AP49g)
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
9.49a Kinderopvang

AP49a

9.49b Geneeskundige diensten of hospitalisatieverzekering

AP49b

9.49c Opleiding of vorming

AP49c

9.49d Huisvesting

AP49d

9.49e Maaltijdcheques

AP49e

9.49f Bedrijfswagen die hij(zij) ook voor privé-doeleinden gebruikt

AP49f

9.49g Aanvullend pensioensparen in de vorm van een groepsverzekering

AP49g

9.50 Staat de werkgever van uw echtgeno(o)t(e)/partner flexibele AP50
werktijdregelingen toe voor persoonlijke redenen, bijvoorbeeld het
indelen van uw werktijd in functie van de kinderen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

I. Bijberoep
Deze vragen worden gesteld indien (AP4= 1, 2 of 3) OF (AP32 =1):
9.51 Heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner momenteel inkomsten uit een
bijberoep? Gelieve rekening te houden met alle soorten betaald werk,
hetzij als loontrekkende hetzij als zelfstandige.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

Als AP51 = 1 (bijkomende betaalde activiteit):
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AP51

9.52 Welk beroep oefent uw echtgeno(o)t(e)/partner uit in het kader van
zijn(haar) bijberoep?
ISCO CODERING
(Voorzien in de mogelijkheid om het beroep voluit te schrijven)
9.53 Hoeveel uren werkt uw echtgeno(o)t(e)/partner per week voor
zijn(haar) bijberoep, overuren inbegrepen? Als zijn(haar) werkuren
variëren van week tot week, gelieve dan een gemiddelde op te geven.
Aantal uren: 1 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
9.54 Betreft het ...?
TOON KAART 9.12: TYPE WERK
1. Werk als loontrekkende
2. Werk als zelfstandige
3. Werk als help(st)er/meewerkend familielid in het familiebedrijf of
landbouwbedrijf
4. Werk in het kader van een beroepsopleiding of betaalde leertijd
5. Kleine karweien of klussen
6. Ander soort werk
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

AP52

AP53
AP54

J. Inkomsten
Deze vragen worden aan iedereen gesteld
Als AP55<>14, 97, 98 (er zijn inkomsten) : tabel van inkomsten openen :
9.55 Op KAART 9.13 ziet u een lijst met verschillende types van
inkomsten. Kan u me zeggen welke types van inkomsten uw
echtgeno(o)t(e)/partner persoonlijk heeft ontvangen gedurende de
voorbije 12 maanden?
13 antwoorden mogelijk
Voor de enquêteur/trice: Aanvullende pensioenen worden hier niet in rekening
gebracht.
TOON KAART 9.13: TYPES VAN INKOMSTEN
1. Inkomsten uit hoofdberoep
2. Inkomsten uit bijberoep
3. Pensioen of brugpensioen
4. Oorlogspensioen of -rente
5. Uitkering in het kader van ziekte of ongeval/arbeidsongeschiktheid
6. Uitkering in het kader van tijdskrediet
7. Uitkering in het kader van loopbaanonderbreking
8. Uitkering in het kader van vaderschapsverlof
9. Uitkering in het kader van moederschapsrust
10. Uitkering in het kader van ouderschapsverlof
11. Werkloosheidsvergoeding
12. Sociale bijstand (leefloon)
13. Studietoelage
14. Geen inkomsten
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

AP55
(Array 1-13)

Als AP55<>14, 97, 98 (er zijn inkomsten): tabel van inkomsten openen:
1 lijn per type inkomsten (maximaal 13 lijnen)
de antwoorden op de volgende 4 vragen komen in de kolommen (AP55 tot en met
AP58)
9.56 Hoe vaak heeft uw echtgeno(o)t(e)/partner dit * (type van inkomsten)
ontvangen gedurende de voorbije 12 maanden?
Aantal keer: 1 tot 99
Weet niet (code 997) en Weigering (code 998) toelaten
9.57 Hoeveel bedraagt het gemiddelde maandelijkse netto bedrag van dit
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AP56
(Array 1-13)

*(type van inkomsten)?
* Indien (AP55 = 1 of 2), vermelden: “inclusief inkomsten uit overuren”
Bedrag: 1 tot 9999996
Weet niet (code 9999997) en Weigering (code 9999998) toelaten
Als AP57AA <> (Weet niet (code 9999997) en Weigering (code
9999997)):
Munteenheid: F=Belgische frank/E=Euro
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als AP57AA = Weet niet (code 9999997) of Weigering (code
9999998) :
9.58 Als u de volgende schaal van inkomsten bekijkt, kan u dan
zeggen in welke categorie het gemiddelde maandelijkse netto
bedrag van dit *(type van inkomsten) zich bevindt?
TOON KAART 9.14: SCHAAL VAN INKOMSTEN
1. 249 € per maand of minder (10 045 Belgische frank of minder)
2. 250 € - 499 € per maand (10 046 - 20 129 Belgische frank)
3. 500 € - 999 € per maand (20 130 - 40 300 Belgische frank)
4. 1 000 € - 1 499 € per maand (40 301 - 60 470 Belgische frank)
5. 1 500 € - 1 999 € per maand (60 471 - 80 639 Belgische frank)
6. 2 000 € - 2 499 € per maand (80 640 - 100 809 Belgische frank)
7. 2 500 € - 2 999 € per maand (100 810 - 120 979 Belgische frank)
8. 3 000 € - 4 999 € per maand (120 980 - 201 659 Belgische frank)
9. 5 000 € per maand of meer (201 660 Belgische frank of meer)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

Als AP1=1
9.59 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
3. Een beetje
4. Helemaal niet
Als AP59 = 1, 2 of 3
9.60 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent
2. De respondent aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent
4. Andere manier
Als AP60 = 4 :
9.61 Verduidelijk: …

AP57AA
(Array 1-13)

AP57CC
(Array 1-13)

AP58
(Array 1-13)

AP59

AP60
(Array 1-4)

AP61
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BEZITTINGEN, INKOMSTEN EN ERFENISSEN
10.1 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Als IN1=1 :
10.2 Duid de aanwezige perso(o)n(en) aan:
4 antwoorden mogelijk
1. Echtgeno(o)t(e)/ partner
2. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (van 6 jaar of ouder)
3. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (jonger dan 6 jaar)
4. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 7) toelaten

IN1

IN2
(Array 1-4)

Ik zou nu graag enkele vragen willen stellen over de financiële situatie van uw
huishouden – zowel over de zaken die uw huishouden bezit of zich kan veroorloven,
als over de inkomsten en de erfenissen of schenkingen die uw huishouden ontvangt.
A. Bezittingen en financiële problemen
10.3 In het algemeen, kunt u zeggen of uw huishouden over de volgende goederen
beschikt, ongeacht of u deze goederen bezit, huurt of op een andere manier ter uwer
beschikking hebt? In het geval u iets niet hebt, kunt u dan zeggen of dit komt omdat u het
zich niet kunt veroorloven of omwille van een andere reden? (IN3a tot IN3k)
1. Ja, ik bezit het
2. Neen, ik kan het mij niet veroorloven
3. Neen, ik heb het niet omwille van een andere reden
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
10.3a Een kleuren-TV

IN3a

10.3b Een videorecorder of DVD-lezer

IN3b

10.3c Een wasmachine

IN3c

10.3d Een microgolfoven

IN3d

10.3e Een computer

IN3e

10.3f Een afwasmachine

IN3f

10.3g Een vaste telefoon of een GSM

IN3g

10.3h Een auto of een bestelwagen voor privé-gebruik

IN3h

Als IN3h=1 :
10.3i Een tweede auto

IN3i

10.3j Een tweede verblijf, bijvoorbeeld voor vakantie

IN3j

10.3k Een internetaansluiting

IN3k
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10.4 Een huishouden kan verschillende bronnen van inkomsten hebben
en meerdere leden van het huishouden kunnen daartoe bijdragen. Met de
inkomsten van uw huishouden voor ogen, is uw huishouden in staat om
de eindjes aan elkaar te knopen …
TOON KAART 10.1: MOEILIJK – GEMAKKELIJK
1. Zeer moeilijk
2. Moeilijk
3. Eerder moeilijk
4. Eerder gemakkelijk
5. Gemakkelijk
6. Zeer gemakkelijk
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

IN4

10.5 Is uw huishouden gedurende de voorbije 12 maanden altijd in staat geweest de
volgende rekeningen op tijd te betalen? (IN5a tot IN5d)
1. Ja
2. Neen
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
10.5a De huishuur

IN5a

10.5b De hypotheek

IN5b

10.5c De rekeningen van elektriciteit, water, gas, …

IN5c

10.5d De terugbetaling van aankopen op afbetaling of persoonlijke
leningen

IN5d

10.6 Er zijn bepaalde dingen die veel mensen zich niet kunnen veroorloven, ook als zij dat
zouden willen. Kan uw huishouden zich volgende zaken veroorloven indien gewenst?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
10.6a Om de twee dagen een vlees-, kip- of vismaaltijd eten

IN6a

10.6b Nieuwe kledij kopen, eerder dan tweedehandse

IN6b

10.6c Uw woning voldoende verwarmen

IN6c

10.6d Versleten meubels vervangen

IN6d

10.6e Minstens éénmaal per maand familie of vrienden ontvangen voor
een drankje of een etentje

IN6e

10.6f Jaarlijks één week op vakantie gaan

IN6f

10.6g Een buitenschoolse activiteit betalen die langer dan één dag duurt
Niet van toepassing (code 9) toelaten

IN6g

10.7 Kan uw huishouden in normale omstandigheden geld opzij zetten om
te sparen
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

IN7

149

B. Inkomsten afkomstig uit andere bronnen dan werk of zelfstandige
arbeid
10.8 Heeft uw huishouden gedurende de voorbije 12 maanden één van
volgende types van inkomsten ontvangen? (IN8a tot IN8e)
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
10.8a Kinderbijslag

IN8a

10.8b Huurtoelage of huisvestingsbijstand

IN8b

10.8c Sociale bijstand onder de vorm van materiële hulp, bijvoorbeeld
uitreiking van voedselbonnen, en niet-materiële hulp, bijvoorbeeld
budgetbegeleiding, juridisch advies, …

IN8c

10.8d Inkomsten uit investeringen, sparen of verhuur van huizen

IN8d

10.8e Sociale bijstand onder de vorm van aanvullende financiële steun,
bijvoorbeeld leefloon, tegemoetkoming in verwarmingskosten,
mutualiteitsbijdragen, …

IN8e

Als CV17=1 : de vragen IN9a tot en met IN9j worden gesteld
Als CV29 = 1 (er is een partner) :
10.9 Ik zal u een andere lijst met bronnen van inkomsten voorlezen. U hebt
reeds voor uzelf en uw echtgeno(o)t(e)/partner aangegeven of u deze al
dan niet hebt ontvangen. Heeft iemand anders in uw huishouden één van
deze types van inkomsten ontvangen gedurende de voorbije 12 maanden?
Als CV29 = 2 (er is geen partner) :
10.9 Ik zal u een andere lijst met bronnen van inkomsten voorlezen. U hebt
reeds voor uzelf aangegeven of u deze al dan niet hebt ontvangen. Heeft
iemand anders in uw huishouden één van deze types van inkomsten
ontvangen gedurende de voorbije 12 maanden?
1. Ja
2. Neen
Niet van toepassing (code 9) toelaten
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
10.9a Lo(o)n(en) of wedde(n)

IN9a

10.9b Alimentatie voor de kinderen

IN9b

10.9c Studietoelage(n)

IN9c

10.9d Uitkering(en) in het kader van moederschapsrust of
ouderschapsverlof

IN9d

10.9e Werkloosheidsvergoeding(en)

IN9e

10.9f Uitkering(en) voor ziekte of ongeval/arbeidsongeschiktheid

IN9f

10.9g Pensioen of brugpensioen

IN9g

10.9h Sociale bijstand onder de vorm van financiële steun, bijvoorbeeld
tegemoetkoming in verwarmingskosten, mutualiteitsbijdragen, …

IN9h

10.9i Inkomsten uit studentenarbeid

IN9i

10.9j Oorlogspensioen of –rente

IN9j
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C. Het totale inkomen van het huishouden
10.10 Hoeveel bedraagt het totaal beschikbaar huishoudinkomen per
maand, rekening houdende met alle inkomsten die u en uw huisgenoten
gedurende de voorbije 12 maanden hebben ontvangen? Gelieve het netto
inkomen op te geven, dat wil zeggen het inkomen zoals u het ontvangt,
nadat de belastingen en de sociale bijdragen werden afgehouden. Als uw
inkomen varieert van maand tot maand, gelieve dan een gemiddelde op te
geven.
Bedrag: 0 tot 999996
Weet niet (code 9999997) en Weigering (code 9999998) toelaten
Als (IN10AA > 0 én IN10AA ≠ Weet niet (code 9999997) én IN10AA
<> Weigering (code 9999998)):
Munteenheid: B=Belgische frank/E=Euro
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

IN10AA

IN10CC

Als (IN10AA > 10.000 én IN10CC = E) OF (IN10AA > 400.000 én
IN10CC = B):
Betreft dit bedrag wel zeker het gemiddelde huishoudinkomen per
maand?
Als IN10AA = Weet niet (code 9999997) OF IN10AA = Weigering
(code 9999998):
10.11 Als u de volgende schaal van inkomens bekijkt, kan u dan
zeggen in welke categorie het totale netto inkomen van uw
huishouden zich bevindt?
TOON KAART 10.2: SCHAAL VAN INKOMSTEN
1. 249 € per maand of minder (10 045 Belgische frank of minder)
2. 250 € - 499 € per maand (10 046 - 20 129 Belgische frank)
3. 500 € - 999 € per maand (20 130 - 40 300 Belgische frank)
4. 1 000 € - 1 499 € per maand (40 301 - 60 470 Belgische frank)
5. 1 500 € - 1 999 € per maand (60 471 - 80 639 Belgische frank)
6. 2 000 € - 2 499 € per maand (80 640 - 100 809 Belgische frank)
7. 2 500 € - 2 999 € per maand (100 810 - 120 979 Belgische frank)
8. 3 000 € - 4 999 € per maand (120 980 - 201 659 Belgische frank)
9. 5 000 € per maand of meer (201 660 Belgische frank of meer)
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

IN11

D. Schenkingen en erfenissen
*************** Giften ontvangen van personen buiten het huishouden ******************
Als CV29 = 1 (er is een partner) :
10.12 Gedurende de voorbije 12 maanden, hebt u of uw
echtgeno(o)t(e)/partner geld, waardepapieren of goederen ontvangen van
iemand die géén deel uitmaakt van uw huishouden, hetzij éénmalig hetzij
op occasionele of regelmatige wijze? Gelieve rekening te houden met de
gronden en eigendommen of erfenissen die u of uw
echtgeno(o)t(e)/partner hebt ontvangen gedurende deze periode.
Als CV29 = 2 (er is geen partner) :
10.12 Gedurende de voorbije 12 maanden, hebt u geld, waardepapieren of
goederen ontvangen van iemand die géén deel uitmaakt van uw
huishouden, hetzij éénmalig hetzij op occasionele of regelmatige wijze?
Gelieve rekening te houden met de gronden en eigendommen of
erfenissen die u hebt ontvangen gedurende deze periode.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
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IN12

Als IN12 = 1: tabel van geldtransfers en erfenissen openen:
1 rij per transfer of erfenis (maximaal 5 lijnen)
de antwoorden op de volgende 6 vragen komen in de kolommen (IN13 tot en met
IN17)
10.13 Door wie werd u dat gegeven?
TOON KAART 10.3 : LIJST VAN PERSONEN
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Dochter
7. Zoon
8. Stiefdochter
9. Stiefzoon
10. Grootmoeder
11. Grootvader
12. Kleindochter
13. Kleinzoon
14. Zus, halfzus, stiefzus
15. Broer, halfbroer, stiefbroer
16. Ander lid van de familie
17. Vriend(in), kennis, buur, collega
18. Andere persoon
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

IN13
(Array 1-5)

10.14 Ging het om een erfenis?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

IN14
(Array 1-5)

Als IN14 = 2:
10.15 Betrof het een éénmalige, occasionele of regelmatige schenking? IN15
1. Éénmalig
(Array 1-5)
2. Occasioneel
3. Regelmatig
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CV29 = 1 (er is een partner) :
10.16 Hoeveel bedroeg de totale waarde van het geld, de waardepapieren
of de goederen die u of uw echtgeno(o)t(e)/partner hebt ontvangen van
deze persoon gedurende de voorbije 12 maanden?
Als CV29 = 2 (er is geen partner) :
10.16 Hoeveel bedroeg de totale waarde van het geld, de waardepapieren
of de goederen die u hebt ontvangen van deze persoon gedurende de
voorbije 12 maanden?
Bedrag: 0 tot 999996
Weet niet (code 9999997) en Weigering (code 9999998) toelaten
Als (IN16AA > 0 én IN16AA ≠ Weet niet (code 9999997) én IN16AA ≠
Weigering (code 9999998)):
Munteenheid: B=Belgische frank/E=Euro
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

IN16AA
(Array 1-5)

IN16CC
(Array 1-5)

Als CV29 = 1 (er is een partner) :
10.17 Hebt u of uw echtgeno(o)t(e)/partner andere geldsommen,
waardepapieren of goederen ontvangen gedurende deze periode?
Als CV29 = 2 (er is geen partner) :
10.17 Hebt u andere geldsommen, waardepapieren of goederen ontvangen IN17
(Array 1-5)
gedurende deze periode?
1. Ja → stel voorgaande vragen opnieuw voor deze transfer
2. Neen → ga verder
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Weet niet (code 7) → ga verder
Weigering (code 8) → ga verder

*************** Giften gegeven aan personen buiten het huishouden ******************
Als CV29 = 1 (er is een partner) :
10.18 Gedurende de voorbije 12 maanden, hebt u of uw
echtgeno(o)t(e)/partner geld, waardepapieren of goederen overgemaakt
of geschonken aan iemand die géén deel uitmaakt van uw huishouden,
hetzij éénmalig hetzij op occasionele of regelmatige wijze? Gelieve
rekening te houden met de gronden en eigendommen of erfenissen die u
of uw echtgeno(o)t(e)/partner hebt weggeschonken gedurende deze
periode.

IN18

Als CV29 = 2 (er is geen partner) :
10.18 Gedurende de voorbije 12 maanden, hebt u geld, waardepapieren of
goederen overgemaakt of geschonken aan iemand die géén deel uitmaakt
van uw huishouden, hetzij éénmalig hetzij op occasionele of regelmatige
wijze? Gelieve rekening te houden met de gronden en eigendommen of
erfenissen die u hebt weggeschonken gedurende deze periode.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als IN18 = 1: tabel van geldtransfers openen:
1 rij per transfer (maximaal 5 lijnen)
de antwoorden op de volgende 6 vragen komen in de kolommen
(IN19 tot en met IN22)
10.19 Aan wie hebt u dat gegeven?
Voor de enquêteur/trice: Het is niet de bedoeling dat elke gift aan een
liefdadigheidsorganisatie afzonderlijk wordt genoemd.
TOON KAART 10.4 : LIJST VAN PERSONEN
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Moeder
3. Vader
4. Schoonmoeder
5. Schoonvader
6. Dochter
7. Zoon
8. Stiefdochter
9. Stiefzoon
10. Grootmoeder
11. Grootvader
12. Kleindochter
13. Kleinzoon
14. Zus, halfzus, stiefzus
15. Broer, halfbroer, stiefbroer
16. Ander lid van de familie
17. Vriend(in), kennis, buur, collega
18. Andere persoon
19. Een organisatie of een bedrijf
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

IN19
(Array 1-5)

10.20 Betrof het een éénmalige, occasionele of regelmatige schenking?
1. Eénmalig
2. Occasioneel
3. Regelmatig
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

IN20
(Array 1-5)

Als CV29 = 1 (er is een partner) :
10.21 Hoeveel bedroeg de totale waarde van het geld, de waardepapieren
of de goederen die u of uw echtgeno(o)t(e)/partner hebt overgemaakt of
geschonken aan deze persoon of organisatie gedurende de voorbije 12
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IN21AA
(Array 1-5)

maanden?
Als CV29 = 2 (er is geen partner) :
10.21 Hoeveel bedroeg de totale waarde van het geld, de waardepapieren
of de goederen die u hebt overgemaakt of geschonken aan deze persoon
of organisatie gedurende de voorbije 12 maanden?
Bedrag: 0 tot 999996
Weet niet (code 9999997) en Weigering (code 9999998) toelaten
Als (IN21AA >0 én IN21AA ≠ Weet niet (code 9999997) én IN21AA ≠
Weigering (code 9999998)):
Munteenheid: B=Belgische frank/E=Euro
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als CV29 = 1 (er is een partner) :
10.22 Hebt u of uw echtgeno(o)t(e)/partner andere geldsommen,
waardepapieren of goederen overgemaakt of geschonken gedurende
deze periode?

IN21CC
(Array 1-5)
IN22
(Array 1-5)

Als CV29 = 2 (er is geen partner) :
10.22 Hebt u andere geldsommen, waardepapieren of goederen
overgemaakt of geschonken gedurende deze periode?
1. Ja → stel voorgaande vragen opnieuw voor deze schenking
2. Neen → ga verder
Weet niet (code 7) → ga verder
Weigering (code 8) → ga verder

Als CV29 = 1 (er is een partner) :
10.23 Doet u, uw echtgeno(o)t(e)/partner of beide aan pensioensparen als IN23
aanvulling op het wettelijk pensioen?
Als CV29 = 2 (er is geen partner) :
10.23 Doet u aan pensioensparen als aanvulling op het wettelijk
pensioen?
1. Ja, ikzelf
2. Ja, mijn echtgeno(o)t(e)/partner
3. Ja, beiden
4. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als IN1=1 :
10.24 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
3. Een beetje
4. Helemaal niet
Als IN24=1, 2 oF 3 :
10.25 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent(e)
2. De respondent(e) aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent(e)
4. Andere manier
Als IN25=4 :
10.26 Verduidelijk: …

IN24

IN25
(Array 1-4)

IN26
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WAARDEN EN OPVATTINGEN
11.1 Zijn er op dit moment van het interview andere personen dan de
respondent(e) aanwezig in dezelfde ruimte?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
Als VA1=1:
11.2 Duid de aanwezige persoon/personen aan
4 antwoorden mogelijk
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren)(van 6 jaar of ouder)
3. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren)(jonger dan 6 jaar)
4. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 7) toelaten

VA1

VA2
(Array 1-4)

************** Levensbeschouwing **************
Ik zou nu graag uw opvattingen en waarden kennen inzake enkele aspecten van het
leven.
11.3 Behoort u tot een geloofsovertuiging?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

VA3

11.4 Opvattingen over religieuze of levensbeschouwelijke diensten lopen
uiteen. In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
(VA4a tot VA4c)
TOON KAART 11.1: AKKOORD - NIET AKKOORD
1. Helemaal akkoord
2. Akkoord
3. Noch akkoord noch niet akkoord
4. Niet akkoord
5. Helemaal niet akkoord
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
11.4a Het is belangrijk dat de komst van een kind in een religieuze of
levensbeschouwelijke dienst wordt gevierd

VA4a

11.4b Het is belangrijk dat mensen die burgerlijk trouwen ook een
religieuze of levensbeschouwelijke plechtigheid hebben

VA4b

11.4c Het is belangrijk dat een begrafenis ook een religieuze of
levensbeschouwelijke dienst inhoudt

VA4c

11.5 Er wordt heel wat gediscussieerd over de doelstellingen voor ons
land voor de komende tien jaar. Op KAART 11.2 staan vier doelstellingen.
Over het belang ervan denken mensen verschillend. Welke doelstelling
vindt u de meest belangrijke? Kies twee items in volgorde van
belangrijkheid.
TOON KAART 11.2: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN
1. Een stabiele economie behouden
2. Een vriendelijkere en minder onpersoonlijke samenleving uitbouwen
3. Een samenleving uitbouwen waar ideeën belangrijker zijn dan geld
4. Criminaliteit bestrijden
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

VA5_1
VA5_2
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11.6 Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen
zijn of denkt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met
mensen?
1. De meeste mensen zijn wel te vertrouwen
2. Men kan niet voorzichtig genoegen zijn in de de omgang met mensen
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

VA6

11.7 Denkt u dat de meeste mensen misbruik van u maken als ze daar de
kans toe krijgen of denkt u dat de meeste mensen eerlijk en betrouwbaar
zijn?
1. Ze proberen misbruik te maken
2. Ze proberen eerlijk te zijn
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten

VA7

************** Partners en gezin **************
11.8 Opvattingen over huwelijk en ouderschap lopen uiteen. In welke mate gaat u akkoord
of niet akkoord met de volgende uitspraken?
(VA8a tot VA8j)
TOON KAART 11.3: AKKOORD – NIET AKKOORD
1. Helemaal akkoord
2. Akkoord
3. Noch akkoord noch niet akkoord
4. Niet akkoord
5. Helemaal niet akkoord
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
11.8a Het huwelijk is een verouderde instelling

VA8a

11.8b Het is prima als partners willen samenwonen zonder dat zij van
plan zijn om te trouwen

VA8b

11.8c Het huwelijk is een band voor het leven die nooit verbroken mag
worden verbroken

VA8c

11.8d Uit elkaar gaan is de beste oplossing in geval van een ongelukkige
relatie, ook als er kinderen zijn

VA8d

11.8e Een vrouw moet kinderen krijgen om aan haar bestemming te
voldoen

VA8e

11.8f Een man moet kinderen krijgen om aan zijn bestemming te voldoen

VA8f

11.8g Een kind heeft een thuis met een vader en een moeder nodig om
gelukkig te kunnen opgroeien

VA8g

11.8h Als een alleenstaande vrouw kind(eren) wil krijgen en opvoeden,
dan moet dat kunnen

VA8h

11.8i Jongeren van 18 à 20 jaar moeten zelfstandig (gaan) wonen

VA8i

11.8j Partners van hetzelfde geslacht moeten dezelfde rechten hebben als VA8j
heteroseksuele koppels
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11.9 Op KAART 11.4 staat een lijst van eigenschappen waartoe men
kinderen thuis kan aanmoedigen om zich die eigen te maken. Welke drie
eigenschapen vindt u de meest belangrijke? Geef deze aan in volgorde
van belangrijkheid.
TOON KAART 11.4: EIGENSCHAPPEN VAN KINDEREN
1. Goede manieren
2. Onafhankelijkheid
3. Hard werken
4. Verantwoordelijkheidsgevoel
5. Fantasie
6. Verdraagzaamheid en respect voor anderen
7. Spaarzaamheid
8. Vastberadenheid
9. Godvruchtig geloof
10. Onzelfzuchtigheid
11. Gehoorzaamheid
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

VA9_1
VA9_2
VA9_3

11.10 Op deze kaart staan een aantal aspecten die de één wel en de ander
niet belangrijk vindt in zijn/haar werk. Welke drie eigenschapen vindt u de
meest belangrijke? Geef deze aan in volgorde van belangrijkheid.
TOON KAART 11.5: ASPECTEN VAN HET WERK
1. Een goed loon/salaris
2. Niet teveel spanning
3. De zekerheid niet ontslagen te worden
4. Werk waar mensen in het algemeen waardering voor hebben
5. Goede werktijden
6. De mogelijkheid initiatief te tonen
7. Een goede vakantieregeling
8. Een werkkring waar men merkt dat men iets kan bereiken
9. Een verantwoordelijke functie
10. Een interessante functie
11. Een functie waarin men zijn capaciteiten kan benutten
Weet niet (code 97) en Weigering (code 98) toelaten

VA10_1
VA10_2
VA10_3

************** Het gezin en de samenleving **************
11.11 Men kan verschillen van mening inzake wie moet instaan voor groepen
mensen in onze samenleving. In welke mate is het volgens u hoofdzakelijk
de taak van de samenleving, het gezin/de familie of beiden om …
(VA11a tot VA11e)
TOON KAART 11.6: GEZIN – SAMENLEVING
1. Hoofdzakelijk de samenleving
2. Eerder de samenleving dan het gezin/de familie
3. Evenveel de samenleving als het gezin/de familie
4. Eerder het gezin/de familie dan de samenleving
5. Hoofdzakelijk het gezin/de familie
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
11.11a Zorgen voor oudere mensen als ze thuis hulp nodig hebben

VA11a

11.11b Kinderen jonger dan 2,5 jaar opvangen

VA11b

11.11c Kinderen voor en na de schooltijd opvangen

VA11c

11.11d Oudere personen die onder de armoedegrens leven financieel
ondersteunen

VA11d

11.11e Jonge ouders die onder de armoedegrens leven financieel
ondersteunen

VA11e
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11.12 In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken over de relaties tussen grootouders, ouders, kinderen en
kleinkinderen?
(VA12a tot VA12i)
TOON KAART 11.7: AKKOORD – NIET AKKOORD
1. Helemaal akkoord
2. Akkoord
3. Noch akkoord noch niet akkoord
4. Niet akkoord
5. Helemaal niet akkoord
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
11.12a Grootouders moeten instaan voor hun kleinkinderen als de ouders VA12a
dit zelf niet kunnen
11.12b Ouders moeten hun volwassen kinderen financieel steunen als
deze financiële moeilijkheden hebben

VA12b

11.12c Ouders moeten hun levenswijze aanpassen aan de noden van hun
volwassen kinderen

VA12c

11.12d Volwassen kinderen moeten de zorg voor hun ouders op zich
nemen als deze hulp nodig hebben

VA12d

11.12e Volwassenen kinderen moeten hun beroepsleven aanpassen aan
de noden van hun ouders

VA12e

11.12f Dochters, eerder dan zonen, moeten voor hun ouders zorgen als
deze hulp nodig hebben

VA12f

11.12g Zonen, eerder dan dochter, moeten voor hun ouders zorgen als
deze hulp nodig hebben

VA12g

11.12h Volwassen kinderen moeten hun ouders financieel steunen als
deze financiële moeilijkheden hebben

VA12h

11.12i Volwassen kinderen moeten hun ouders bij zich laten inwonen als
deze niet langer in staat zijn om zelfstandig te wonen

VA12i

11.13 In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen?
(VA13a tot VA13d)
TOON KAART 11.7: AKKOORD – NIET AKKOORD
1. Helemaal akkoord
2. Akkoord
3. Noch akkoord noch niet akkoord
4. Niet akkoord
5. Helemaal niet akkoord
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
11.13a In een partnerrelatie is het beter dat de man ouder is dan de vrouw VA13a
11.13b Het is niet goed voor de relatie als de vrouw meer verdient dan
haar man

VA13b

11.13c Vrouwen moeten kunnen beslissen over het besteden van het geld VA13c
dat ze zelf verdienen, zonder het akkoord van hun man te vragen
11.13d Huisvrouw/man zijn geeft evenveel voldoening als het hebben van
een betaalde baan
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VA13d

11.14 In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
TOON KAART 11.7: AKKOORD – NIET AKKOORD
1. Helemaal akkoord
2. Akkoord
3. Noch akkoord noch niet akkoord
4. Niet akkoord
5. Helemaal niet akkoord
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
11.14a Mannen zijn doorgaans betere politieke leiders dan vrouwen

VA14a

11.14b Mannen zijn doorgaans betere bedrijfsleiders dan vrouwen

VA14b

11.15 In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken over kinderen?
(VA15a tot VA15c)
TOON KAART 11.7: AKKOORD – NIET AKKOORD
1. Helemaal akkoord
2. Akkoord
3. Noch akkoord noch niet akkoord
4. Niet akkoord
5. Helemaal niet akkoord
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
11.15a Een kind dat nog niet naar school gaat zal eronder lijden wanneer
zijn/haar moeder buitenshuis werkt

VA15a

11.15b Kinderen lijden er vaak onder als hun vader te veel benomen is
door zijn werk

VA15b

11.15c Als de ouders uit elkaar gaan, is het beter dat het kind bij de
moeder blijft eerder dan bij de vader

VA15c

11.16 In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken over werk?
(VA16a tot VA16d)
TOON KAART 11.7: AKKOORD – NIET AKKOORD
1. Helemaal akkoord
2. Akkoord
3. Noch akkoord noch niet akkoord
4. Niet akkoord
5. Helemaal niet akkoord
Weet niet (code 7) en Weigering (code 8) toelaten
11.16a Wanneer banen schaars zijn, hebben mannen meer recht op een
baan dan vrouwen

VA16a

11.16b Wanneer banen schaars zijn, hebben jongere werknemers meer
recht op een baan dan oudere werknemers

VA16b

11.16c Wanneer banen schaars zijn, hebben mensen met kinderen meer
recht op een baan dan mensen zonder kinderen

VA16c

11.16d Wanneer banen schaars zijn, hebben Belgen meer recht op een
baan dan niet-Belgen

VA16d
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Als VA1=1 :
11.17 Werden de antwoorden van de respondent(e) beïnvloed door de
aanwezigheid van de andere perso(o)n(en)?
1. Heel erg
2. Nogal
3. Een beetje
4. Helemaal niet
Als VA17=1, 2 of 3 :
11.18 Op welke manier werd de respondent(e) beïnvloed?
1. De persoon heeft geantwoord in de plaats van de respondent(e)
2. De respondent(e) aarzelde bij het antwoorden
3. De kinderen eisten de aandacht op van de respondent(e)
4. Andere manier
Als VA18=4 :
11.19 Verduidelijk: …

VA17

VA18
(Array 1-4)

VA19
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EINDE VAN HET INTERVIEW EN OPMERKINGEN VAN DE
ENQUETEUR
12.1 We zijn aan het einde van de vragenlijst gekomen. Hartelijk dank voor IR1
uw medewerking aan dit interview. Eén van de doelstellingen van dit
onderzoek is het bestuderen van veranderingen die zich voordoen in de
tijd. Daarom contacteren wij de personen die aan dit onderzoek hebben
meegewerkt opnieuw over drie jaar. Mogen wij u opnieuw contacteren
voor het vervolg van dit onderzoek? Dit verplicht u niet om op dat moment
opnieuw deel te nemen aan de enquête.
1. Ja
2. Neen
R heeft geantwoord op de vragen betreffende de sexe van de partner
((HH12 = 1 & HH13 = 1 of 2) of (PA59 = 1 of 2) of (PA93 = 1 of 2)) :
12.2 Ik wens u eraan te herinneren dat de antwoorden die u hebt gegeven IR2
geheel anoniem zullen blijven en beschermd zijn door de statistiekwet.
Niettemin wordt uw expliciete toestemming gevraagd om het antwoord op
de vragen betreffende het geslacht van de huidige of eventueel vroegere
partners op te slaan. Geeft u uw toestemming om deze informatie te
bewaren?
1. Ja
2. Neen
Als IR2 = 2 :
Aangezien u dit wenst, verbindt de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie zich ertoe om de informatie betreffende het
geslacht van de huidige of eventueel vroegere partner definitief te
verwijderen.
INTERVIEWERRAPPORT:
12.3 Tijdstip waarop het interview werd beëindigd?
Uur: …
Minuten: …

IR3

12.4 Datum waarop het interview werd beëindigd?
Dag: 1 tot en met 31
Maand: 1 tot en met 12
Jaar: 2007 tot en met 2008

IR4

12.5 Hoelang heeft het interview geduurd, zonder de onderbrekingen mee
te tellen?
Vul aan: ______ minuten

IR5

12.6 Heeft iemand de respondent geassisteerd of geholpen tijdens het IR6
interview?
1. Ja
2. Neen
Als IR6 = 1:
12.7 Wie heeft de respondent geholpen tijdens het interview?
1. Een lid van het huishouden
2. Een persoon die geen lid van het huishouden is
Weet niet (code 99)
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IR7

Als IR7 = 1 :
12.8 Welk lid van het huishouden heeft de respondent geholpen IR8
tijdens het interview?
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Kind van de respondent met de huidige echtgeno(o)t(e)/partner
3. Kind van de respondent met de vorige echtgeno(o)t(e)/partner
4. Kind van de huidige echtgeno(o)t(e)/partner met iemand anders
5. Adoptief kind (van de respondent en/of de echtgeno(o)te/partner)
6. Pleegkind (van de respondent en/of de echtgeno(o)te/partner)
7. Echtgeno(o)t(e)/partner van één van de kinderen van de respondent
(schoonzoon of schoondochter)
8. Biologische ouder
9. Adoptief ouder
10. Stiefouder of pleegouder
11. Biologische
of
adoptief
ouder
van
de
huidige
echtgeno(o)t(e)/partner
12. Stiefouder of pleegouder van de huidige echtgeno(o)t(e)/partner
13. Kleinkind of achterkleinkind (van de respondent of de
echtgeno(o)t(e)/partner)
14. Grootouder of overgrootouder (van de respondent of de
echtgeno(o)t(e)/partner)
15. Broer/zus (halfbroer/halfzus, stiefbroer/stiefzus) van de respondent
16. Broer/zus van de echtgeno(o)t(e) /partner (halfbroer/halfzus,
stiefbroer/stiefzus)
17. Ander familielid van de respondent
18. Ander familielid van de echtgeno(o)t(e)/partner
19. Geen familielid
Weet niet (code 99)
Als IR7 = 2 :
12.9 Welke relatie heeft deze persoon met de respondent?
IR9
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Biologisch, adoptief of pleegkind van de respondent
3. Biologische, adoptief of pleegouder van de respondent
4. Biologische, adoptief of pleegouder van de echtgeno(o)t(e)/partner
5. Kleinkind of achterkleinkind (van de respondent of de
echtgeno(o)t(e)/partner)
6. Grootouder of overgrootouder (van de respondent of de
echtgeno(o)t(e)/partner)
7. Broer/zus (halfbroer/halfzus, stiefbroer/stiefzus) van de respondent
8. Broer/zus van de echtgeno(o)t(e) /partner (halfbroer/halfzus,
stiefbroer/stiefzus)
9. Ander familielid van de respondent
10. Ander familielid van de echtgeno(o)t(e)/partner
11. Geen familielid (vriend(in), buur,…)
Weet niet (code 99)
Als IR6=1 :
12.10 Waarom was de respondent niet zelf in staat om de vragen te IR10
beantwoorden?
(Array 1-7)
1. Dit hield verband met een gezondheidsprobleem
2. Dit hield verband met een geheugenprobleem
3. Dit hield verband met een taalprobleem
4. Dit hield verband met moeilijkheden om zich uit te drukken
5. Dit hield verband met een gehoorprobleem
6. Dit hield verband met een psychisch probleem
7. Andere reden
Als IR10 = 7 :
12.11 Welke andere reden?
Verduidelijk: …

IR11
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12.12 In welke taal is het interview hoofdzakelijk gehouden?
1. Nederlands
2. Frans
3. Engels
4. Duits
5. Een andere taal
Als IR12=5 :
12.13 Welke taal?
Verduidelijk: …

IR12

IR13

12.14 Over het algemeen, in welke mate was de respondent van goede wil IR14
om de vragen te beantwoorden? Geef een cijfer van 1 tot 10 waarbij 1
“helemaal niet van goede wil” en 10 “helemaal van goede wil” betekent.
12.15 Hoe beoordeelt u de informatie gegeven door de respondent? Geef IR15
een cijfer van 1 tot 10 waarbij 1 “helemaal niet betrouwbaar” en 10 “zeer
betrouwbaar” betekent.
12.16 Hoe vaak heeft de respondent om verduidelijking gevraagd bij IR16
bepaalde vragen?
1. Nooit
2. Bijna nooit
3. Af en toe
4. Vaak
5. Zeer vaak
Als IR16 = 3, 4 of 5 :
12.17 Werd er verduidelijking gevraagd over het onderwerp van de vraag IR17_1
of over de wijze waarop de vraag werd geformuleerd?
IR17_2
1. Het onderwerp van de vraag
2. De formulering van de vraag
Als IR16= 3, 4 of 5 :
12.18 Gelieve hier de vragen of de onderwerpen waarvoor de respondent IR18
verduidelijking heeft gevraagd op te sommen.
Vul aan: …
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