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In te vullen door de interviewer:

NUMMER RESPONDENT

-

NUMMER INTERVIEWER
Datum van afgifte

/

0

/

0

8

SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST – 2008
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
U hebt meegewerkt aan een interview met vragen over waarden en opvattingen die leven
onder de Vlaamse bevolking. Wij willen u daarvoor hartelijk danken.
Om het mondelinge interview niet nog langer te maken, willen wij u vragen om ook enkele
vragen schriftelijk te beantwoorden. De vragen passen in een internationaal onderzoek 1.
Ze gaan over uw levensovertuigingen en uw opvattingen over religieuze verscheidenheid.
Dankzij dit onderzoek kunnen we Vlaanderen vergelijken met meer dan 40 landen.
Het is de bedoeling dat u de vragen zelf, zonder hulp van anderen, beantwoordt. U hebt
immers ook al meegewerkt aan het mondelinge interview. Er zijn geen goede of foute
antwoorden. Het gaat om uw persoonlijke mening en situatie.
Uw antwoorden worden uiteraard volledig anoniem en vertrouwelijk behandeld.
Hoe invullen?

In deze vragenlijst zijn er twee soorten vragen:
•

De vragen waar u een cijfer moet invullen
Voorbeeld: In welk jaar bent u geboren?

•

19 52

De vragen waar u het cijfer met uw antwoord moet omcirkelen
Voorbeeld: U bent een

man

1

vrouw

2

Graag de ingevulde vragenlijst binnen een week terugsturen.
U kunt hiervoor de witte envelop gebruiken waarop het adres van de Studiedienst van de
Vlaamse Regering al vermeld is. U hoeft geen postzegels meer te plakken.
Tot slot willen wij u bij voorbaat danken voor uw medewerking.
Zonder u is dit onderzoek niet mogelijk!

1

Voor meer informatie over dit internationale luik zie http://www.issp.org

2

1.

In welke maand en welk jaar bent u geboren?

..
maand

2.

3.

19

..
jaar

U bent:
Man

1

Vrouw

2

Als u denkt aan het leven dat u op dit ogenblik leidt, hoe gelukkig of ongelukkig bent u dan
over het algemeen?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

4.

Helemaal niet gelukkig

1

Niet zo gelukkig

2

Tamelijk gelukkig

3

Heel gelukkig

4

Kan geen keuze maken

7

In welke mate vindt u een seksuele relatie tussen een man en een vrouw vóór het huwelijk
verkeerd of niet?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

5.

Helemaal niet verkeerd

1

In sommige gevallen verkeerd

2

Bijna altijd verkeerd

3

Altijd verkeerd

4

Kan geen keuze maken

7

Wat vindt u ervan wanneer een getrouwde man of vrouw een seksuele relatie heeft met
iemand anders dan zijn of haar echtgenoot of echtgenote?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Helemaal niet verkeerd

1

In sommige gevallen verkeerd

2

Bijna altijd verkeerd

3

Altijd verkeerd

4

Kan geen keuze maken

7

3
6.

Wat vindt u van een seksuele relatie tussen twee volwassenen van hetzelfde geslacht?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

7.

Helemaal niet verkeerd

1

In sommige gevallen verkeerd

2

Bijna altijd verkeerd

3

Altijd verkeerd

4

Kan geen keuze maken

7

In welke mate vindt u het persoonlijk verkeerd of niet verkeerd dat een vrouw een abortus laat
uitvoeren …
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER SITUATIE.

Helemaal
niet
verkeerd

In
sommige
gevallen
verkeerd

Bijna
altijd
verkeerd

Altijd
verkeerd

Kan
geen
keuze
maken

a.

als de kans groot is dat het kind ernstige
gebreken heeft?

1

2

3

4

7

b.

als de ouders een laag inkomen hebben
en zich geen kinderen meer kunnen
veroorloven?

1

2

3

4

7

8.

In welke mate bent u het ermee eens of oneens dat het de taak van de man is geld te verdienen en
van de vrouw voor het huishouden en het gezin te zorgen?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

9.

Sterk mee oneens

1

Mee oneens

2

Noch mee eens, noch mee oneens

3

Mee eens

4

Sterk mee eens

5

Kan geen keuze maken

7

Zou u, in het algemeen gesproken, zeggen dat men mensen kan vertrouwen of dat men niet
voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Mensen zijn bijna altijd te vertrouwen

1

Mensen zijn meestal te vertrouwen

2

Men kan meestal niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen

3

Men kan nooit voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen

4

Kan geen keuze maken

7

4
10. Hoeveel vertrouwen heeft u in …
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER REGEL.

Helemaal Heel weinig
Enig
Veel
Volledig
geen
vertrouwen vertrouwen vertrouwen vertrouwen
vertrouwen

Kan
geen
keuze
maken

a.

het parlement?

1

2

3

4

5

7

b.

het bedrijfsleven?

1

2

3

4

5

7

c.

kerken en religieuze
organisaties?

1

2

3

4

5

7

d.

de rechtspraak?

1

2

3

4

5

7

e.

het onderwijs?

1

2

3

4

5

7

11. We zijn geïnteresseerd in hoe vaak u van de ene plaats naar de andere bent verhuisd. Welke
uitspraak beschrijft het best hoe het met u gegaan is?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Ik heb altijd in dezelfde buurt gewoond

1

Ik heb in verschillende buurten in dezelfde plaats gewoond

2

Ik heb op verschillende plaatsen in hetzelfde land gewoond

3

Ik heb in verschillende landen gewoond

4

12. In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER REGEL.

a.

b.

Sterk
mee
oneens

Mee
oneens

Religieuze leiders mogen niet
proberen de mensen te
beïnvloeden bij verkiezingen

1

2

3

Religieuze leiders mogen niet
proberen overheidsbeslissingen
te beïnvloeden

1

2

3

Sterk
mee
eens

Kan
geen
keuze
maken

4

5

7

4

5

7

Noch mee Mee eens
eens, noch
mee
oneens

5
13. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER REGEL.

a.

b.

c.

d.

Sterk
mee
oneens

Mee
oneens

Noch mee Mee eens
eens, noch
mee
oneens

Sterk
mee
eens

Kan
geen
keuze
maken

Over het algemeen doet de
moderne wetenschap meer
kwaad dan goed

1

2

3

4

5

7

We vertrouwen te veel op de
wetenschap en niet genoeg op
godsdienstig geloof

1

2

3

4

5

7

Over de hele wereld
veroorzaken godsdiensten
vaker conflicten dan vrede

1

2

3

4

5

7

Mensen met zeer sterke
religieuze opvattingen zijn vaak
te intolerant tegenover anderen

1

2

3

4

5

7

14. In welke mate vindt u dat kerken en religieuze organisaties in ons land te veel of te weinig macht
hebben?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Veel te weinig macht

1

Te weinig macht

2

Ongeveer genoeg macht

3

Te veel macht

4

Veel te veel macht

5

Kan geen keuze maken

7

15. In welke mate bent u het eens of oneens met volgende uitspraken?
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER REGEL.

a.

b.

Sterk
mee
oneens

Mee
oneens

Noch mee Mee eens
eens, noch
mee
oneens

Alle religieuze groeperingen in
België moeten dezelfde rechten
hebben

1

2

3

We moeten alle godsdiensten
respecteren

1

2

3

Sterk
mee
eens

Kan
geen
keuze
maken

4

5

7

4

5

7

6
16. Mensen hebben verschillende religies en geloofsovertuigingen.
In welke mate zou u aanvaarden of niet aanvaarden dat iemand van een ander geloof of iemand
met een andere geloofsovertuiging …
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER SITUATIE.

Zeker niet Waarschijn- WaarschijnZeker
aanvaarden
lijk niet
lijk
aanvaarden
aanvaarden aanvaarden

Kan
geen
keuze
maken

a.

met een familielid van u zou
trouwen?

1

2

3

4

7

b.

kandidaat wordt van de politieke partij
van uw voorkeur?

1

2

3

4

7

17. Er bestaan mensen wiens opvattingen door de meerderheid als extreem beschouwd worden.
In welke mate vindt u dat religieuze extremisten, dat zijn mensen die menen dat hun geloof het
enige ware geloof is en dat alle andere religies als vijandelijk moeten worden beschouwd, zouden
mogen …
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER REGEL.

Zeker niet

a.

b.

Waarschijn- Waarschijnlijk niet
lijk wel

Zeker wel

Kan
geen
keuze
maken

openbare bijeenkomsten houden
om hun opvattingen kenbaar te
maken?

1

2

3

4

7

boeken uitgeven om hun
opvattingen kenbaar te maken?

1

2

3

4

7

18. Welke van de onderstaande uitspraken leunt het dichtst aan bij uw mening over God?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Ik geloof niet in God

1

Ik weet niet of er een God is en ik geloof niet dat er een manier is om dat te weten te komen

2

Ik geloof niet in een persoonlijke God, maar ik geloof wel in één of andere hogere macht

3

Op sommige momenten geloof ik in God, op andere momenten niet

4

Ik geloof in God, al heb ik mijn twijfels

5

Ik geloof zonder twijfel dat God echt bestaat

6

Kan geen keuze maken

7

7
19. Wat beschrijft uw mening over God het best?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Ik geloof niet in God en heb er nooit in geloofd

1

Ik geloof niet in God, maar vroeger wel

2

Ik geloof in God, maar vroeger niet

3

Ik heb altijd in God geloofd

4

Kan geen keuze maken

7

20. In welke mate gelooft u in ...
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER REGEL.

Neen, zeker
Neen,
Ja,
niet
waarschijn- waarschijnlijk niet
lijk wel

Ja, zeker
wel

Kan
geen
keuze
maken

a.

leven na de dood?

1

2

3

4

7

b.

de hemel?

1

2

3

4

7

c.

de hel?

1

2

3

4

7

d.

religieuze mirakels?

1

2

3

4

7

e.

reïncarnatie (telkens opnieuw in
deze wereld geboren worden)?

1

2

3

4

7

f.

het nirwana?

1

2

3

4

7

g.

de bovennatuurlijke krachten van
overleden voorouders?

1

2

3

4

7

21. In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER REGEL.

Sterk
mee
oneens

Mee
oneens

Noch mee Mee eens
eens, noch
mee
oneens

Sterk
mee
eens

Kan
geen
keuze
maken

a.

Er is een God die zich met ieder
mens persoonlijk bezighoudt

1

2

3

4

5

7

b.

Mensen kunnen weinig
veranderen aan hun levensloop

1

2

3

4

5

7

c.

Alleen het bestaan van God
maakt mijn leven zinvol

1

2

3

4

5

7

d.

Volgens mij dient het leven geen
enkel doel

1

2

3

4

5

7

e.

Het leven heeft enkel zin als je er
zelf een betekenis aan geeft

1

2

3

4

5

7

f.

Ik heb mijn eigen manier om met
God in contact te komen, zonder
kerken of religieuze diensten

1

2

3

4

5

7

8
22. Tot welke godsdienst of levensbeschouwelijke strekking rekenden uw moeder en uw vader zich
toen u een kind was?
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER VOOR UW MOEDER EN UW VADER.

Uw moeder Uw vader
Katholiek

1

1

Protestants (omschrijf denominatie) …………………………

2

2

Joods

3

3

Orthodox (zoals Grieks- of Russisch-orthodox)

4

4

Islamitisch

5

5

Vrijzinnig

6

6

Geen geloof

7

7

Anders (omschrijf) ………………………………………………………

8

8

Weet niet

77

77

23. In welk geloof of levensbeschouwelijke strekking bent u grootgebracht?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Katholiek

1

Protestants (omschrijf denominatie) …………………………2
Joods

3

Orthodox (zoals Grieks- of Russisch-orthodox)

4

Islamitisch

5

Vrijzinnig

6

Geen geloof

7

Anders (omschrijf) ………………………………………………………8
Weet niet

77

24. Tot welke godsdienst of levensbeschouwelijke strekking rekent uw partner zich?
Indien u niet getrouwd bent of wettelijk samenwoont, ga naar vraag 25.
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Katholiek

1

Protestants (omschrijf denominatie) …………………………2
Joods

3

Orthodox (zoals Grieks- of Russisch-orthodox)

4

Islamitisch

5

Vrijzinnig

6

Geen geloof

7

Anders (omschrijf) ………………………………………………………8
Weet niet

77

9
25. Hoe vaak namen uw moeder en uw vader deel aan kerkelijke of godsdienstige erediensten
toen u een kind was?
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER VOOR UW MOEDER EN UW VADER.

Uw moeder Uw vader
Nooit

1

1

Minder dan één keer per jaar

2

2

Ongeveer één tot twee keer per jaar

3

3

Meerdere keren per jaar

4

4

Ongeveer één keer per maand

5

5

Twee tot drie keer per maand

6

6

Bijna elke week

7

7

Elke week

8

8

Meerdere keren per week

9

9

Geen ouder / ouder niet aanwezig

10

10

Weet niet (meer)

77

77

26. Hoe vaak nam u deel aan kerkelijke of godsdienstige erediensten toen u 11 à 12 jaar was?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Nooit

1

Minder dan één keer per jaar

2

Ongeveer één tot twee keer per jaar

3

Meerdere keren per jaar

4

Ongeveer één keer per maand

5

Twee tot drie keer per maand

6

Bijna elke week

7

Elke week

8

Meerdere keren per week

9

Weet niet (meer)

77

10
27. Denkt u nu weer aan het heden. Hoe vaak bidt u?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Nooit

1

Minder dan één keer per jaar

2

Ongeveer één tot twee keer per jaar

3

Meerdere keren per jaar

4

Ongeveer één keer per maand

5

Twee tot drie keer per maand

6

Bijna elke week

7

Elke week

8

Meerdere keren per week

9

Eén keer per dag

10

Meerdere keren per dag

11

28. Hoe vaak neemt u deel aan activiteiten van uw geloofsgemeenschap, anders dan het bijwonen
van gewone vieringen of diensten?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Nooit

1

Minder dan één keer per jaar

2

Ongeveer één tot twee keer per jaar

3

Meerdere keren per jaar

4

Ongeveer één keer per maand

5

Twee tot drie keer per maand

6

Bijna elke week

7

Elke week

8

Meerdere keren per week

9

29. Is er bij u thuis om geloofsredenen een religieus voorwerp te zien zoals een kruisbeeld, een
religieuze afbeelding of een religieuze tekst?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Ja

1

Neen

2

11
30. Hoe vaak bezoekt u een heilige plaats voor geloofsredenen, zoals bijvoorbeeld een kerk,
moskee of synagoge? Gewone vieringen of diensten hoeft u niet mee te rekenen.
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Nooit

1

Minder dan één keer per jaar

2

Ongeveer één tot twee keer per jaar

3

Meerdere keren per jaar

4

Ongeveer één keer per maand of meer

5

Uiterst gelovig

1

Heel gelovig

2

Enigszins gelovig

3

Noch gelovig, noch ongelovig

4

Enigszins ongelovig

5

Heel ongelovig

6

Uiterst ongelovig

7

Weet niet

8

31. Hoe zou u zichzelf beschrijven?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

32. Welke beschrijving past het beste bij u?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Ik behoor bij een geloofsgemeenschap en beschouw mezelf als een spiritueel persoon
met belangstelling voor het religieuze of het bovennatuurlijke

1

Ik behoor bij een geloofsgemeenschap maar beschouw mezelf niet als een spiritueel
persoon met belangstelling voor het religieuze of het bovennatuurlijke

2

Ik behoor niet bij een geloofsgemeenschap maar beschouw mezelf wel als een
spiritueel persoon met belangstelling voor het religieuze of het bovennatuurlijke

3

Ik behoor niet bij een geloofsgemeenschap en beschouw mezelf ook niet als een
spiritueel persoon met belangstelling voor het religieuze of het bovennatuurlijke

4

Kan geen keuze maken

7

33. Welke van de volgende uitspraken leunt het dichtst bij uw eigen mening aan?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Er zit heel weinig waarheid in welke godsdienst dan ook

1

Er zitten fundamentele waarden in vele godsdiensten

2

Slechts één godsdienst heeft de waarheid

3

Kan geen keuze maken

7

12
34. In welke mate bent u het ermee eens of oneens dat een geloof belijden mensen helpt om …
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER REGEL.

Sterk
mee
oneens

Mee
oneens

Noch mee Mee eens
eens, noch
mee
oneens

Sterk
mee
eens

Kan
geen
keuze
maken

a.

innerlijke vrede en geluk te
vinden?

1

2

3

4

5

7

b.

vrienden te maken?

1

2

3

4

5

7

c.

troost te vinden in tijden van
problemen of verdriet?

1

2

3

4

5

7

d.

het juiste type mensen te
ontmoeten?

1

2

3

4

5

7

35. Wat is uw persoonlijke houding tegenover leden van de onderstaande religieuze groeperingen?
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER GROEPERING.

Heel
negatief

Enigszins
negatief

Noch
positief,
noch
negatief

Enigszins
positief

Heel
positief

Kan
geen
keuze
maken

a.

Christenen

1

2

3

4

5

7

b.

Moslims

1

2

3

4

5

7

c.

Hindoes

1

2

3

4

5

7

d.

Boeddhisten

1

2

3

4

5

7

e.

Joden

1

2

3

4

5

7

f.

Atheïsten of ongelovigen

1

2

3

4

5

7

13
36. In welke mate bent u het eens of oneens met volgende uitspraken?
OMCIRKEL ÉÉN ENKEL CIJFER PER UITSPRAAK.

Helemaal
oneens

Oneens

Noch
eens,
noch
oneens

Eens

Helemaal
eens

Kan
geen
keuze
maken

a.

Het moet steeds mogelijk zijn om te
betogen

1

2

3

4

5

7

b.

Ook in het openbaar moet men
kunnen zeggen wat men wil, zelfs
al gaat dit over voor gelovige
mensen schokkende zaken

1

2

3

4

5

7

Ook in het openbaar moet men
kunnen schrijven wat men wil, zelfs
al gaat dit over voor gelovige
mensen schokkende zaken

1

2

3

4

5

7

In het publiek moet men steeds
kritiek kunnen leveren, of het nu
gaat over een koning, eerste
minister of religieuze leider of welk
beleid van een regering of
religieuze overheid dan ook

1

2

3

4

5

7

c.

d.

37. Om af te sluiten volgen nog een aantal stellingen. Wat is uw mening hierover?
a. In Vlaanderen mogen joodse of islamitische ouders hun kinderen thuis houden tijdens hun
religieuze feesten. In welke mate vindt u dat een goede of slechte zaak?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Zeer slechte zaak

1

Slechte zaak

2

Noch goede, noch slechte zaak

3

Goede zaak

4

Zeer goede zaak

5

Kan geen keuze maken

7

14

b. Instellingen en ondernemingen in België moeten infrastructuur voorzien om het gebed voor
moslims mogelijk te maken. In welke mate bent u het hiermee eens of oneens?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Helemaal oneens

1

Oneens

2

Noch eens, noch oneens

3

Eens

4

Helemaal eens

5

Kan geen keuze maken

7

c. Instellingen in België die een kantine of restaurant hebben, zoals scholen, ondernemingen,
ziekenhuizen en zo meer, moeten ervoor zorgen dat er voor joden en moslims altijd een
maaltijd zonder varkensvlees beschikbaar is. In welke mate bent u het hiermee eens of
oneens?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Helemaal oneens

1

Oneens

2

Noch eens, noch oneens

3

Eens

4

Helemaal eens

5

Kan geen keuze maken

7

d. In welke mate zou u persoonlijk voor of tegen een verbod zijn op alle zichtbare religieuze
tekens, zoals een kruis, de hoofddoek, het keppeltje en zo verder, voor de bedienden die
werken in de publieke administraties?
OMCIRKEL ÉÉN CIJFER.

Sterk tegen een verbod

1

Eerder tegen een verbod

2

Noch voor, noch tegen

3

Eerder voor een verbod

4

Sterk voor een verbod

5

Kan geen keuze maken

7

15

Bescherming privacy: Gegevens ingezameld omtrent uw persoon zullen verwerkt worden door Significant GfK
(Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee, België) en zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van het
onderzoek. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u deze
gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren.

HOE TERUGBEZORGEN?
•

Stuur deze vragenlijst na het invullen zo snel mogelijk terug naar het voorgedrukte adres op de
bijgevoegde envelop.

•

U hoeft geen postzegels te plakken.

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!

CAPI
Survey social-cultural changes in Flanders 2008
Standard background variables
DP: variabelen als volgt naam geven: items krijgen nummer ipv letter dus V26_1 ipv V26_a.
(DP: items NIET random aanbieden, tenzij anders vermeld)
(DP: blanco’s tussen de antwoordcategorieën en “weet niet” en “geen antwoord” behouden)
(DP: *EREP *REP: items in tabelvorm aanbieden)
RESPONDENTNUMMER |__|__|__|__|__|
DP: 5 digits voorzien en twee keer het respondentnummer vragen
INTERVIEWERNUMMER |__|__|__|__|
*TIMER
*SCREEN
(ENQ. DE INLEIDING DIENT OM DE RESPONDENT DUIDELIJK TE MAKEN WAT
VAN HEM / HAAR GEWENST WORDT EN WAAROM)
(ENQ. LEES ZE SPONTAAN VOOR.)
Dit onderzoek peilt naar waarden en opvattingen die leven onder de
Vlaamse bevolking. Het wordt uitgevoerd door Significant GfK in opdracht
van de Vlaamse overheid.
U bent zoals 2.000 andere Vlamingen op een toevallige wijze gekozen uit
het bevolkingsregister. Om te kunnen nagaan hoe waarden en
opvattingen verschillen naargelang bevolkingsgroepen, worden eerst
vragen gesteld over uw leeftijd, opleiding, beroep en zo meer. Daarna
staan we stil bij heel wat verschillende thema’s. Zo volgen er vragen over
uw houding tegenover migranten, uw vertrouwen in overheidsinstellingen,
de pensioenproblematiek, uw houding en contact met personen met een handicap,
vragen over vrije tijd, het verenigingsleven en zo meer.
Het is voor ons zeer belangrijk dat u probeert
de vragen zo volledig en zo juist mogelijk te beantwoorden.
Bij heel wat vragen is er geen juist of fout antwoord, ze gaan over
wat u persoonlijk denkt. Zo helpt u de Vlaamse overheid om haar beleid
beter af te stemmen op de echte noden van de burger.
Alle vragen en geformuleerde uitspraken in
deze vragenlijst worden vanuit onderzoeksdoeleinden gesteld,
dit betekent uiteraard niet dat de Vlaamse overheid noodzakelijk
achter de geformuleerde uitspraken staat.
Neem dus rustig de tijd om na te denken. Als een vraag niet duidelijk is,
dan zegt u het maar, dan lees ik ze nog eens voor. Het spreekt vanzelf
dat uw antwoorden strikt vertrouwelijk zijn. De antwoorden van alle
geïnterviewden worden samengevoegd en in tabellen verwerkt zodat
achteraf niemand, buiten uzelf, kan weten wat u heeft geantwoord.
Na de afname van deze vragenlijst zal ik nog een kortere vragenlijst afgeven.
Maar daar kom ik op het einde van het interview nog op terug.
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*TIMER
*VRAAG 1
Vraag 1
Noteer de juiste dag en maand
|__|__| Dag (DP: range 1 – 31 of lijst)
|__|__| Maand (DP: range 1-12 of lijst)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur)
*VRAAG 2
Vraag 2
Noteer de juiste begintijd van het interview (24 uur klok)
|__|__| uur (DP: range 0-23)
|__|__| minuten (DP: range 0-59)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur)
*TIMER
*VRAAG 3
Vraag 3
In welk jaar en welke maand bent u geboren?
(ENQ. NOTEER JAARTAL EN MAAND)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” NOTEER 99)
19 |__|__| (DP: range 23 – 90, 99)
maand: |__|__| (DP: range 1-12, 99)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 99 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat)
*VRAAG 4
Vraag 4
Bent u als Belg geboren?
1: ja
2: neen
7: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
*VRAAG 5
Vraag 5
Heeft uw vader van bij zijn geboorte de Belgische nationaliteit?
1: ja
2: neen
7: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
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DP: FILT: STEL VRAAG 6 INDIEN CODE 2, 7 OF 8 OP VRAAG 5
*VRAAG 6
Vraag 6
Welke was de nationaliteit van uw vader bij zijn geboorte?
(ENQ. INDIEN DUBBELE NATIONALITEIT, NOTEER BEIDE NATONALITEITEN)
[open vraag]
*VRAAG 7
Vraag 7
Heeft uw moeder van bij haar geboorte de Belgische nationaliteit?
1: ja
2: neen
7: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 8 INDIEN CODE 2, 7 OF 8 OP VRAAG 7
*VRAAG 8
Vraag 8
Welke was de nationaliteit van uw moeder bij haar geboorte?
(ENQ. INDIEN DUBBELE NATIONALITEIT, NOTEER BEIDE NATONALITEITEN)
[open vraag]
*VRAAG 9
Vraag 9
Wat is uw geslacht?
(ENQ. NOTEER OF DE RESPONDENT MAN OF VROUW IS)
1: man
2: vrouw
*TIMER
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*VRAAG 10
Vraag 10
Wat is uw beroepstoestand nu, wat doet u op dit moment?
Mag ik u vragen eerst de antwoordmogelijkheden op kaart 1 aandachtig te lezen?
Er is maar één antwoord mogelijk.
(ENQ. TOON KAART 1)
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
Betaald werk:
1: betaald werk (als werknemer, zelfstandige, ook GESKO, RVA-stage, PWA, interim, DAC, dienstencheques,
meewerkend in gezins- of familiebedrijf)
Geen betaald werk:
2: gepensioneerd (ook brugpensioen, prepensioen, ….)
3: huisvrouw of huisman
4: in ziekteverlof
5: in bevallingsverlof
6: met volledig verlof zonder wedde
7: voltijds tijdskrediet / voltijdse loopbaanonderbreking (ook ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor
medische bijstand van een ziek familielid)
8: arbeidsongeschikt
9: uitkeringsgerechtigd werkloos
10: op zoek naar een eerste job
11: studeert in volledig dagonderwijs
12: andere (ENQ. SPECIFICEER)
77: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 11 INDIEN CODE 2 t.e.m. 9, 11, 12, 77 OF 88 OP VRAAG 10
*VRAAG 11
Vraag 11
Had u vroeger betaald werk?
1: ja
2: neen
8: geen antwoord
DP: FILT: INDIEN CODE 2 OF 8 OP VRAAG 11 GA NAAR VRAAG 27
DP: FILT: STEL VRAGEN 12 t.e.m. 26 INDIEN CODES 1 t.e.m. 9, 11, 12, 77, 88 OP VRAAG 10
*SCREEN
De volgende vragen hebben betrekking op uw huidig (laatste) hoofdberoep.
*VRAAG 12
Vraag 12
Kunt u mij de naam geven van uw huidig (laatste) beroep?
(ENQ. NOTEER DE NAAM VAN HET BEROEP)
(ENQ. INDIEN GEEN BEROEPSNAAM WORDT GEGEVEN VRAAG DOOR)
[open vraag]

4

*VRAAG 13
Vraag 13
Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving geven van wat uw (laatste) beroep
precies inhoudt (inhield)?
(ENQ. NOTEER HET ANTWOORD ZO VOLLEDIG MOGELIJK)
(ENQ. VRAAG NAAR CONCRETE TAKEN EN NAAR WAT HET BEDRIJF JUIST DOET (DEED))
[open vraag]
*VRAAG 14
Vraag 14
Heeft (Had) u in uw beroep de leiding over anderen?
1: ja
2: neen
8: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 15 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 14
*VRAAG 15
Vraag 15
Om hoeveel personen gaat (ging) het dan?
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 77777 IN)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 88888 IN)
|__|__|__|__|__| personen (DP: MIN 1*)
(DP: ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 88888 vermelden dat het om “geen antwoord”
gaat, indien 77777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)
*VRAAG 16
Vraag 16
Op kaart 2 vindt u een lijst met een aantal professionele categorieën
terug. Bekijk deze lijst eens nauwkeurig. Kunt u me zeggen met welke
categorie uw hoofdberoep overeenstemt (overeenstemde)?
(ENQ. TOON KAART 2 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. INDIEN AMBTENAAR, LAAT DE RESPONDENT ZICHZELF PLAATSEN BINNEN DE
BESTAANDE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN)
1: ongeschoolde arbeider/arbeidster
2: geschoolde arbeider/arbeidster
3: bediende
4: hoger bediende/kader
5: kleine zelfstandige/handelaar
6: landbouwer/landbouwster
7: vrij beroep
8: zelfstandig ondernemer of groothandelaar
9: andere (ENQ. SPECIFICEER)
77: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
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DP: FILT: STEL VRAAG 17 INDIEN CODE 5, 6, 7 OF 8 IN VRAAG 16
*VRAAG 17
Vraag 17
U werkt (werkte) als zelfstandige, hoeveel werknemers stelt (stelde) u tewerk,
uzelf niet inbegrepen?
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 77777 IN)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 88888 IN)
|__|__|__|__|__| werknemers
(DP: ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 88888 vermelden dat het om “geen antwoord”
gaat, indien 77777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)
DP: FILT: STEL VRAAG 18 INDIEN CODE 1, 2, 3, 4, 9, 77 OF 88 IN VRAAG 16
*VRAAG 18
Vraag 18
Werkt (Werkte) u bij de overheid of in de privé-sector?
(ENQ. NIETS SUGGEREREN - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: bij de overheid
2: in de privé-sector
3: andere (ENQ. : SPECIFICEER)
8: geen antwoord
*VRAAG 19
Vraag 19
Kunt u de sector waarin u werkt (werkte) nader beschrijven? U kan kaart 3
gebruiken om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 3 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
Druk op de FXX toets voor meer uitleg bij de gebruikte termen in deze vraag
1: landbouw en visserij
2: delfstoffenwinning en industrie
3: energie- en waterleidingbedrijven
4: bouwnijverheid
5: handel
6: horeca
7: vervoer / transport
8: communicatie en informatica
9: financiële instellingen (banken, verzekeringen)
10: zakelijke dienstverlening
11: openbaar bestuur / openbare sector
12: onderwijs
13: gezondheids- en welzijnszorg
14: cultuur
15: overige dienstverlening
16: andere (ENQ. : SPECIFICEER)
77: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
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*TIMER
DP: FILT: STEL VRAAG 20 T/M VRAAG 26 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 10
*SCREEN
De volgende vragen hebben betrekking op uw huidig hoofdberoep.
*VRAAG 20
Vraag 20
Werkt u voltijds of deeltijds in uw hoofdberoep?
1: voltijds
2: deeltijds
7: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 21 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 20
*VRAAG 21
Vraag 21
U werkt deeltijds. Hoeveel werkt u in uw deeltijdse job, uitgedrukt in %?
(ENQ. ANTWOORD VAN DE RESPONDENT OMREKENEN IN %. VB. 4/5 DEELTIJDS=80%)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 888 IN)
|__|__|__| % deeltijds (DP range 1 – 99, 888)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 888 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat)
*VRAAG 22
Vraag 22
Over het algemeen genomen, hoeveel uren betaald werk oefent u uit
tijdens een week, dus van maandag t.e.m. zondag, overuren inbegrepen?
Met werk bedoelen we werk in functie van uw beroep.
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 777 IN, INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 888 IN)
|__|__|__| uren (DP: range 0-168, 777, 888)
|__|__|__| minuten per week (DP range 0 – 59, 777, 888)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 888 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat,
indien 777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)
*VRAAG 23
Vraag 23
Bent u tevreden over het aantal arbeidsuren dat u per week presteert?
1: ja
2: neen
7: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
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DP: FILT: STEL VRAAG 24 INDIEN CODE 2, 7 OF 8 OP VRAAG 23
*VRAAG 24
Vraag 24
Hoeveel uren zou u dan willen presteren?
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 777 IN, INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 888 IN)
|__|__|__| uren (DP: range 0-168, 777, 888)
|__|__|__| minuten per week (DP range 0 – 59, 777, 888)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 888 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat,
indien 777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)
*VRAAG 25
Vraag 25
Wanneer u aan uw hoofdberoep denkt, hoe dikwijls vreest u dan dat u uw
werk zal verliezen door faillissement of ontslag? U kan kaart 4
gebruiken om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 4 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: nooit
2: zelden
3: soms
4: vaak
7: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord

8

*REP (items in tabelvorm: verschillende tabellen afhankelijk van aantal antwoordmogelijkheden)
- uw loon
- uw werkzekerheid
- de mate waarin u uw kennis en vaardigheden kan gebruiken
- de inhoud van uw job
- *uw directe chef
- *uw collega’s
- *uw kansen op promotie
- de fysieke werkomstandigheden
- de werkdruk
- de uurregeling waarin u werkt (de tijdstippen waarop u werkt)
- de mogelijkheden om bij te leren tijdens de werkuren
- *de mate waarin u zelf beslissingen kan nemen over uw werk
- uw werk in zijn geheel
*VRAAG 26
Vraag 26
Ik zou het nu even willen hebben over een aantal elementen in uw job.
U kan kaart 5 gebruiken om te antwoorden. Daarop staan de volgende
antwoordmogelijkheden: zeer ontevreden, eerder ontevreden, niet
ontevreden maar ook niet tevreden, eerder tevreden of zeer tevreden.
Zou u mij kunnen vertellen in welke mate u tevreden of ontevreden bent met
[*jobelement*] ?
(ENQ. TOON KAART 5 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: zeer ontevreden
2: eerder ontevreden
3: niet ontevreden / niet tevreden
4: eerder tevreden
5: zeer tevreden
7: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
9: niet van toepassing (DP: enkel voor items met *)
*EREP
*TIMER
DP: FILT: STEL VRAAG 27 INDIEN CODE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 77 OF 88 OP VRAAG 10
*VRAAG 27
Vraag 27
Wanneer u aan uw huidige situatie denkt, hoe dikwijls vreest u dan dat
u in de komende jaren geen werk meer zal krijgen? U kan kaart 6
gebruiken om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 6 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: nooit
2: zelden
3: soms
4: vaak
7: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
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DP: FILT: STEL VRAAG 28 INDIEN CODE 11 OP VRAAG 10
*VRAAG 28
Vraag 28
U studeert momenteel in volledig dagonderwijs. Welke onderwijsrichting
volgt u? U kan kaart 7 gebruiken om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 7 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: algemeen secundair onderwijs 2de graad
2: kunstsecundair onderwijs 2de graad
3: technisch secundair onderwijs 2de graad
4: beroeps secundair onderwijs 2de graad
5: algemeen secundair onderwijs 3de graad
6: kunstsecundair onderwijs 3de graad
7: technisch secundair onderwijs 3de graad
8: beroeps secundair onderwijs 3de graad
9: buitengewoon secundair onderwijs
10: zevende jaar ASO/TSO/KSO/BSO of vierde graad BSO
11: professionele bachelor aan een hogeschool
12: academische bachelor aan een hogeschool
13: academische bachelor aan een universiteit
14: master of licentie aan een hogeschool
15: master of licentie aan een universiteit
16: andere of bij twijfel (ENQ. SPECIFICEER)
77: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord

DP: FILT: STEL VRAAG 29 INDIEN CODE 11 OP VRAAG 10
*VRAAG 29
Vraag 29
Wanneer u aan het einde van uw studies denkt, hoe dikwijls vreest u
dan dat u geen werk zal krijgen? U kan kaart 8 gebruiken om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 8 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: nooit
2: zelden
3: soms
4: vaak
7: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
*ALLEN
*VRAAG 30
Vraag 30
Bent u momenteel lid van een vakbond, was u vroeger lid of bent u
nooit lid van een vakbond geweest?
(ENQ. 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: momenteel lid
2: vroeger lid
3: nooit lid geweest
8: geen antwoord
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DP: FILT: STEL VRAAG 31 INDIEN CODES 1 t.e.m. 10, 12, 77, 88 OP VRAAG 10
*VRAAG 31
Vraag 31
Op kaart 9 staan een aantal diploma’s en getuigschriften. U kan deze
rustig doorlezen. Wat is het hoogste getuigschrift of diploma dat u
heeft behaald?
(ENQ. TOON KAART 9 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: geen
2: lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
3: eerste graad secundair onderwijs
4: algemeen lager secundair onderwijs
5: technisch of kunst lager secundair onderwijs (A3)
6: beroeps lager secundair onderwijs
7: buitengewoon secundair onderwijs
8: algemeen hoger secundair onderwijs
9: technisch of kunst hoger secundair onderwijs (A2)
10: beroeps hoger secundair onderwijs
11: zevende jaar ASO/TSO/KSO/BSO of vierde graad BSO
12: hoger onderwijs van het korte type / 1 cyclus (A1, graduaat, …) of professionele bachelor
13: academische bachelor aan een hogeschool
14: academische bachelor aan een universiteit
15: hoger onderwijs van het lange type / 2 cycli of master aan een hogeschool
16: universiteit (licentiaat, ingenieur, …) of master aan een universiteit
17: andere of bij twijfel (ENQ. SPECIFICEER)
77: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord

DP: FILT: STEL VRAAG 32 INDIEN CODES 1 t.e.m. 10, 12, 77, 88 OP VRAAG 10
*VRAAG 32
Vraag 32
Op welke leeftijd heeft u dit diploma of getuigschrift behaald?
Tot op welke leeftijd bent u naar school geweest? (DP: FILT: indien code 1 op vraag 31)
(ENQ. NOTEER LEEFTIJD IN JAREN)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 777 IN)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 888 IN)
Leeftijd: |__|__|__|
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 888 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat,
indien 777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)
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*ALLEN
*VRAAG 33
Vraag 33
Hoeveel jaren hebt u lager onderwijs gevolgd?
(ENQ. INDIEN “GEEN LAGER ONDERWIJS GEVOLGD” HEEFT, TIK 0 IN)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 777 IN)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 888 IN)
|__|__|__| aantal jaren lager onderwijs
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 888 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat,
indien 777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)
*VRAAG 34
Vraag 34
Hoeveel jaren hebt u middelbaar onderwijs gevolgd?
(ENQ. VUL 0 IN INDIEN DE RESPONDENT GEEN MIDDELBAAR ONDERWIJS HEEFT GEVOLGD –
TEL HET LOPENDE SCHOOLJAAR NIET MEE INDIEN RESPONDENT NU NOG LES VOLGT)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 777 IN)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 888 IN)
|__|__|__| aantal jaren in het middelbaar onderwijs
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 888 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat,
indien 777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)
*VRAAG 35
Vraag 35
Hoeveel jaren hebt u hoger onderwijs van het korte of lange
type of in het universitair onderwijs gevolgd?
(ENQ. VUL 0 IN INDIEN DE RESPONDENT GEEN HOGER ONDERWIJS HEEFT GEVOLGD.
TEL HET LOPENDE SCHOOLJAAR NIET MEE INDIEN RESPONDENT NU NOG LES VOLGT)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 777 IN)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 888 IN)
|__|__|__| aantal jaren in hoger onderwijs
(korte of lange type, universitair)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 888 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat,
indien 777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)
*TIMER
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*VRAAG 36
Vraag 36
Tot welke van volgende levensbeschouwelijke strekkingen rekent u
zichzelf? U kan kaart 10 gebruiken om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 10 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: katholiek
2: protestants (ENQ. SPECIFICEER DENOMINATIE)
3: joodse godsdienst
4: orthodox (zoals Grieks- of Russisch-orthodox)
5: islamitisch
6: vrijzinnig
7: geen geloof
8: andere (ENQ. SPECIFICEER)
77: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
*VRAAG 37
Vraag 37
Mensen nemen wel eens deel aan kerkelijke of religieuze plechtigheden
naar aanleiding van een huwelijk, begrafenis e.d. Als we deze NIET
meetellen, hoe vaak neemt u dan deel aan kerkelijke of godsdienstige
erediensten? Gebruikt u maar kaart 11 om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 11 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: nooit
2: minder dan één keer per jaar
3: ongeveer één tot twee keer per jaar
4: meerdere keren per jaar
5: ongeveer één keer per maand
6: twee tot drie keer per maand
7: bijna elke week
8: elke week
9: meerdere keren per week
77: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
*TIMER
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*SCREEN
Wij willen ook enkele vragen stellen over uw eventuele echtgenoot / echtgenote
of vaste partner.
*VRAAG 38
Vraag 38
Bent u, gehuwd, weduwnaar/weduwe , wettelijk of feitelijk gescheiden
of ongehuwd?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: gehuwd
2: weduwnaar/weduwe
3: wettelijk gescheiden
4: feitelijk gescheiden (nog getrouwd maar niet meer samenwonend met echtgeno(o)t(e))
5: ongehuwd (nooit getrouwd)
7: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord

DP: FILT: STEL VRAAG 39 INDIEN CODE 2 T/M 8 OP VRAAG 38
*VRAAG 39
Vraag 39
Woont u samen met een partner?
1: ja
2: neen
8: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 40 INDIEN CODE 2 OF 8 OP VRAAG 39
*VRAAG 40
Vraag 40
Welke omschrijving past het best bij uw levenssituatie: u woont bij uw
ouders; u woont alleen; u woont niet samen met uw partner maar wel
samen met uw kinderen; andere?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: ik woon bij mijn ouders
2: ik woon alleen
3: ik woon niet samen met mijn partner maar wel samen met mijn kinderen
4: andere (ENQ. SPECIFICEER)
7: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
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DP: FILT: STEL VRAAG 41 t.e.m. 52 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 38 OF CODE 1 OP VRAAG 39
*VRAAG 41
Vraag 41
Welke omschrijving past het best bij uw levenssituatie : u woont samen
met uw partner, u woont samen met uw partner en kinderen, andere ?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: ik woon samen met mijn partner
2: ik woon samen met mijn partner en kinderen
3: andere (ENQ. SPECIFICEER)
7: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
*TIMER
*VRAAG 42
Vraag 42
Wat is het hoogste getuigschrift of diploma dat uw partner behaald
heeft ? U kan kaart 12 gebruiken om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 12 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: geen
2: lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
3: eerste graad secundair onderwijs
4: algemeen lager secundair onderwijs
5: technisch of kunst lager secundair onderwijs (A3)
6: beroeps lager secundair onderwijs
7: buitengewoon secundair onderwijs
8: algemeen hoger secundair onderwijs
9: technisch of kunst hoger secundair onderwijs (A2)
10: beroeps hoger secundair onderwijs
11: zevende jaar ASO/TSO/KSO/BSO of vierde graad BSO
12: hoger onderwijs van het korte type / 1 cyclus (A1, graduaat, …) of professionele bachelor
13: academische bachelor aan een hogeschool
14: academische bachelor aan een universiteit
15: hoger onderwijs van het lange type / 2 cycli of master aan een hogeschool
16: universiteit (licentiaat, ingenieur, …) of master aan een universiteit
17: andere of bij twijfel (ENQ. SPECIFICEER)
77: weet niet (ENQ. NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
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*VRAAG 43
Vraag 43
Wat is de beroepstoestand van uw partner nu, wat doet uw partner op dit moment?
U kan een van de mogelijkheden uit kaart 13 kiezen.
(ENQ. TOON KAART 13)
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
Betaald werk:
1: betaald werk (als werknemer, zelfstandige, ook GESKO, RVA-stage, PWA, interim, DAC, dienstencheques,
meewerkend in gezins- of familiebedrijf)
Geen betaald werk:
2: gepensioneerd (ook brugpensioen, prepensioen, ….)
3: huisvrouw of huisman
4: in ziekteverlof
5: in bevallingsverlof
6: met volledig verlof zonder wedde
7: voltijds tijdskrediet / voltijdse loopbaanonderbreking (ook ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor
medische bijstand van een ziek familielid)
8: arbeidsongeschikt
9: uitkeringsgerechtigd werkloos
10: op zoek naar een eerste job
11: studeert in volledig dagonderwijs
12: andere (ENQ. SPECIFICEER)
77: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 44 INDIEN CODE 2 t.e.m. 9, 11, 12, 77 OF 88 OP VRAAG 43
*VRAAG 44
Vraag 44
Had uw partner vroeger betaald werk?
1: ja
2: neen
8: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAGEN 45 t.e.m. 52 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 43 OF CODE 1 OP VRAAG 44
*SCREEN
De volgende vragen hebben betrekking op het huidig (laatste) hoofdberoep van uw partner
*VRAAG 45
Vraag 45
Kunt u mij de naam geven van het huidig (laatste) beroep van uw partner?
(ENQ. NOTEER DE NAAM VAN HET BEROEP)
(ENQ. INDIEN GEEN BEROEPSNAAM WORDT GEGEVEN VRAAG DOOR)
[open vraag]
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*VRAAG 46
Vraag 46
Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving geven van wat het (laatste) beroep
van uw partner precies inhoudt (inhield)?
(ENQ. NOTEER HET ANTWOORD ZO VOLLEDIG MOGELIJK)
(ENQ. VRAAG NAAR CONCRETE TAKEN EN NAAR WAT HET BEDRIJF JUIST DOET (DEED))
[open vraag]
*VRAAG 47
Vraag 47
Heeft (Had) uw partner in zijn/haar beroep de leiding over anderen?
1: ja
2: neen
8: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 48 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 47
*VRAAG 48
Vraag 48
Om hoeveel personen gaat (ging) het dan?
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 77777 IN)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 88888 IN)
|__|__|__|__|__| personen (DP: MIN 1*)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 88888 vermelden dat het om “geen antwoord”
gaat, indien 77777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)

*VRAAG 49
Vraag 49
Op kaart 14 vindt u een lijst met een aantal professionele categorieën
terug. Bekijk deze lijst eens nauwkeurig. Kunt u me zeggen met welke
categorie het hoofdberoep van uw partner overeenstemt (overeenstemde)?
(ENQ. TOON KAART 14 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. INDIEN AMBTENAAR, LAAT DE RESPONDENT ZICHZELF PLAATSEN BINNEN DE
BESTAANDE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN)
1: ongeschoolde arbeider/arbeidster
2: geschoolde arbeider/arbeidster
3: bediende
4: hoger bediende/kader
5: kleine zelfstandige/handelaar
6: landbouwer/landbouwster
7: vrij beroep
8: zelfstandig ondernemer of groothandelaar
9: andere (ENQ. SPECIFICEER)
77: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
17

DP: FILT: STEL VRAAG 50 INDIEN CODE 5, 6, 7 OF 8 IN VRAAG 49
*VRAAG 50
Vraag 50
Uw partner werkt (werkte) als zelfstandige, hoeveel werknemers stelt (stelde) zij/hij tewerk,
uw partner zelf niet inbegrepen?
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 77777 IN)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 88888 IN)
|__|__|__|__|__| werknemers
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 88888 vermelden dat het om “geen antwoord”
gaat, indien 77777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)

DP: FILT: STEL VRAAG 51 INDIEN CODE 1, 2, 3, 4, 9, 77 OF 88 OP VRAAG 49
*VRAAG 51
Vraag 51
Werkt (Werkte) uw partner bij de overheid of in de privé-sector?
(ENQ. NIETS SUGGEREREN - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: bij de overheid
2: in de privé-sector
3: andere (ENQ. : SPECIFICEER)
8: geen antwoord
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*VRAAG 52
Vraag 52
Kunt u de sector waarin uw partner werkt (werkte) nader beschrijven? U kan kaart 15
gebruiken om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 15- 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. DRUK OP DE FXX TOETS VOOR MEER UITLEG BIJ DE GEBRUIKTE TERMEN IN DEZE VRAAG)
1: landbouw en visserij
2: delfstoffenwinning en industrie
3: energie- en waterleidingbedrijven
4: bouwnijverheid
5: handel
6: horeca
7: vervoer / transport
8: communicatie en informatica
9: financiële instellingen (banken, verzekeringen)
10: zakelijke dienstverlening
11: openbaar bestuur / openbare sector
12: onderwijs
13: gezondheids- en welzijnszorg
14: cultuur
15: overige dienstverlening
16: andere (ENQ. : SPECIFIEER)
77: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 53 t.e.m. 55 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 43
*SCREEN
De volgende vragen hebben betrekking op het huidig hoofdberoep van uw partner.
*VRAAG 53
Vraag 53
Werkt uw partner voltijds of deeltijds in zijn/haar hoofdberoep?
1: voltijds
2: deeltijds
7: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 54 INDIEN CODE 2 OP VRAAG 53
*VRAAG 54
Vraag 54
Hoeveel werkt uw partner in zijn/haar deeltijdse job, uitgedrukt in %?
(ENQ. ANTWOORD VAN DE RESPONDENT OMREKENEN IN %. VB. 4/5 DEELTIJDS=80%)
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 777 IN, INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 888 IN)
|__|__|__| % deeltijds (DP range 1 – 99, 777, 888)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 888 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat,
indien 777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)
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*VRAAG 55
Vraag 55
Hoeveel uren oefent uw partner gemiddeld per week – overuren
inbegrepen - een betaald werk uit?
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” TIK 777 IN, INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 888 IN)
|__|__|__| uren (DP: range 0-168, 777, 888)
|__|__|__| minuten per week (DP range 0 – 59, 777, 888)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 888 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat,
indien 777 vermelden dat het om “weet niet” gaat”)

Module on desired number of children
*TIMER
*ALLEN
*SCREEN
Nu willen we enkele vragen stellen over het aantal kinderen dat u heeft (gehad).
*VRAAG 63_1
Vraag 63_1
Heeft u kinderen van uzelf, dus eigen biologische kinderen (gehad)?
1: ja
2: neen
8: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 63_2 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 63_1
*VRAAG 63_2
Vraag 63_2
Hoeveel eigen biologische kinderen heeft u (gehad)?
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. TIK 88 INDIEN “GEEN ANTWOORD”)
|__|__| kinderen (DP: MIN 1)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 88 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat)
*VRAAG 64_1
Vraag 64_1
Heeft u adoptiekinderen, stiefkinderen of pleegkinderen (gehad)?
1: ja
2: neen
8: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG 64_2 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 64_1
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*VRAAG 64_2
Vraag 64_2
Hoeveel adoptiekinderen, stiefkinderen of pleegkinderen heeft u (gehad)?
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. TIK 88 INDIEN “GEEN ANTWOORD”)
|__|__| kinderen (DP: MIN 1)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 88 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat)
DP: FILT: STEL VRAAG 65 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 63_1 OF VRAAG 64_1
*VRAAG 65
Vraag 65
Hoeveel kinderen heeft u momenteel financieel ten laste?
Financieel ten laste betekent dat u betaalt voor het onderhoud van de kinderen
(zowel binnen het huishouden, als onder de vorm van alimentatiegeld).
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 88 IN)
|__|__| kinderen ten laste
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 88 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat)

*TIMER
*SCREEN
De volgende vragen gaan over het gezin waartoe u momenteel behoort.
Met gezin bedoelen we alle personen waarmee u samen een huishouden
vormt en onder hetzelfde dak woont (bv. ouder(s) en kinderen met
inwonende grootouder).
*VRAAG 66
Vraag 66
Met inbegrip van uzelf, uw eventuele partner, eventuele kinderen en anderen, hoeveel mensen
wonen hier normaal gesproken als lid van dit huishouden?
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. MET INBEGRIP VAN GEDEELTELIJK WONEN OF TIJDELIJK AFWEZIG)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” TIK 88 IN)
|__|__| leden in huishouden (DP: MIN 1)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 88 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat)
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DP: FILT: STEL VRAGEN 67 t.e.m. 70 wanneer 66 > 1.
*SCREEN
Voor alle inwonende gezinsleden, behalve uzelf, willen we nu enkele vragen stellen.
*VRAAG 67
Vraag 67
Om het gemakkelijker te maken, kunt u eerst gewoon de voornamen
van alle inwonende gezinsleden noemen.
(ENQ. VOORNAAM VAN RESPONDENT HOEFT NIET)
(ENQ. NOTEER PER LIJN EEN VOOR EEN DE VOORNAMEN)
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam
- voornaam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DP: VRAGEN 68 T.E.M. 70 ZOVEEL KEREN LATEN DOORLOPEN ALS ER VOORNAMEN ZIJN OPGEGEVEN.
*VRAAG 68
Vraag 68
Is (*voornaam 1*) een man/jongen of een vrouw/meisje?
1: man/jongen
2: vrouw/meisje
8: geen antwoord
*VRAAG 69
Vraag 69
In welk jaar is (*voornaam 1*) geboren?
(ENQ. INDIEN “WEET NIET” NOTEER 7777)
(ENQ. INDIEN “GEEN ANTWOORD” NOTEER 8888)
|__|__||__|__| (OPGELET ZOWEL 19XX ALS 200X IS MOGELIJK)
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*VRAAG 70
Vraag 70
Als u op kaart 17 kijkt, kunt u dan aangeven welke relatie er tussen (*voornaam 1*) en u is?
(ENQ. TOON KAART 17 – EEN ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: mijn echtgeno(o)t(e) / partner
2: mijn eigen biologisch(e) zoon / dochter
3: mijn stiefkind, pleegkind, geadopteerd kind of kind van partner
4: mijn vader, moeder / schoonvader, schoonmoeder / vader, moeder van partner / stiefvader, stiefmoeder
5: mijn broer / zus (met inbegrip van stief-, pleeg-, geadopteerde broer / zus)
6: ander familielid (ENQ. SPECIFICEER)
7: ander niet-familielid (ENQ. SPECIFICEER)
8: geen antwoord
*ALLEN
*VRAAG 71
Vraag 71
Hoeveel gezinsleden hebben er betaald werk, uzelf en uw partner meegerekend ?
(ENQ. NOTEER HET JUISTE AANTAL)
(ENQ. TIK 0 IN INDIEN GEEN GEZINSLEDEN MET BETAALD WERK)
(ENQ. TIK 88 INDIEN “GEEN ANTWOORD”)
|__|__| werkende gezinsleden
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur. Indien 88 vermelden dat het om “geen antwoord” gaat)
*TIMER
*VRAAG 72
Vraag 72
Het is voor ons belangrijk dat we een nauwkeurig beeld hebben van uw inkomen.
We onderscheiden daarbij het persoonlijk inkomen en het gezinsinkomen.
Heeft u een persoonlijk inkomen via arbeid, een uitkering zoals pensioen,
werkloosheid, ziekte, via een studentenjob, een inkomen uit kapitaal of onroerende goederen
of nog een ander inkomen?
1: ja
2: neen
8: geen antwoord
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DP: FILT: STEL VRAAG 73 INDIEN CODE 1 OF 8 OP VRAAG 72
*VRAAG 73
Vraag 73
Onder persoonlijk netto maandelijks inkomen verstaan we het totaal van uw
persoonlijke inkomsten, na aftrek van belastingen; alles inbegrepen, zoals loon,
maaltijdcheques, pensioen of andere inkomsten zoals inkomen uit kapitaal,
uit onroerende goederen, …
Is uw persoonlijk netto maandinkomen groter dan 2000 euro OF 80.000 Belgische frank?
1: ja
2: neen
7: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
*TIMER
DP: FILT: STEL VRAAG 74 INDIEN CODE 2, 7 OF 8 OP VRAAG 73
*VRAAG 74
Vraag 74
Indien u de categorieën op kaart 18 bekijkt, in welke categorie valt
dan uw persoonlijk netto maandinkomen?
(ENQ. TOON KAART 18 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. INDIEN SCHAAL IN BEF GEBRUIKT: DAN VERMELDEN: VOOR EURO'S OMGEREKEND IN
BELGISCHE FRANK IS DIT ONGEVEER…)
1: minder dan 500 euro of 20.170 Bef
2: 500 – 599 euro of 20.170 - 24.164 Bef
3: 600 – 699 euro of 24.165 - 28.198 Bef
4: 700 – 799 euro of 28.199 - 32.232 Bef
5: 800 – 899 euro of 32.233 - 36.266 Bef
6: 900 – 999 euro of 36.267 - 40.300 Bef
7: 1000 – 1099 euro of 40.301 - 44.334 Bef
8: 1100 – 1199 euro of 44.335 - 48.368 Bef
9: 1200 – 1299 euro of 48.369 - 52.402 Bef
10: 1300 – 1399 euro of 52.403 - 56.436 Bef
11: 1400 – 1499 euro of 56.437 - 60.470 Bef
12: 1500 – 1599 euro of 60.471 - 64.504 Bef
13: 1600 – 1699 euro of 64.505 - 68.537 Bef
14: 1700 – 1799 euro of 68.538 - 72.571 Bef
15: 1800 – 1899 euro of 72.572 - 76.605 Bef
16: 1900 – 1999 euro of 76.606 - 80.639 Bef
77: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
*TIMER
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DP: FILT: STEL VRAAG 75 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 73 OF (CODE 77 OF 88 OP VRAAG 74)
*VRAAG 75
Vraag 75
Indien u de categorieën van inkomens op kaart 19 bekijkt, in welke
categorie valt dan uw persoonlijk netto maandinkomen?
(ENQ. TOON KAART 19 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. INDIEN SCHAAL IN BEF GEBRUIKT: DAN VERMELDEN: VOOR EURO'S OMGEREKEND IN
BELGISCHE FRANK IS DIT ONGEVEER…)
1: 2000 – 2099 euro of 80.680 – 84.673 Bef
2: 2100 – 2199 euro of 84.674 – 88.707 Bef
3: 2200 – 2299 euro of 88.708 – 92.741 Bef
4: 2300 – 2399 euro of 92.742 – 96.775 Bef
5: 2400 – 2499 euro of 96.776 – 100.809 Bef
6: 2500 – 2599 euro of 100.810 – 104.843 Bef
7: 2600 – 2699 euro of 104.844 – 108.877 Bef
8: 2700 – 2799 euro of 108.878 – 112.911 Bef
9: 2800 – 2899 euro of 112.912 – 116.945 Bef
10: 2900 – 2999 euro of 116.946 – 120.979 Bef
11: 3000 – 3099 euro of 120.980 – 125.013 Bef
12: 3100 – 3199 euro of 125.014 – 129.047 Bef
13: 3200 – 3299 euro of 129.048 – 133.081 Bef
14: 3300 – 3399 euro of 133.082 – 137.115 Bef
15: 3400 – 3499 euro of 137.116 – 141.149 Bef
16: 3500 – 3599 euro of 141.150 – 145.183 Bef
17: 3600 – 3699 euro of 145.184 – 149.217 Bef
18: 3700 – 3949 euro of 149.218 – 159.302 Bef
19: 3950 – 4199 euro of 159.303 – 169.387 Bef
20: 4200 – 4449 euro of 169.388 – 179.472 Bef
21: 4450 – 4699 euro of 179.473 – 189.557 Bef
22: 4700 – 4949 euro of 189.558 – 199.642 Bef
23: 4950 – 5199 euro of 199.643 – 209.727 Bef
24: 5200 – 5449 euro of 209.728 – 219.812 Bef
25: 5450 – 7949 euro of 219.813 – 320.662 Bef
26: 7950 – 10449 euro of 320.663 – 421.512 Bef
27: 10450 en meer euro of 421.512 en meer Bef
77: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
*TIMER
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*VRAAG 76
Vraag 76
Ik wil nu iets vragen over het inkomen van uw gezin. Met gezin
bedoelen we het huishouden van gehuwde of samenwonende personen, van
een alleenstaande of van iemand die nog bij de ouders inwoont.
Onder netto maandelijks inkomen verstaan we het totaal van de inkomsten
van het gezin, na aftrek van belastingen; alles inbegrepen zoals loon,
maaltijdcheques, het eventuele kindergeld, pensioen of andere inkomsten
zoals inkomen uit kapitaal, onroerende goederen, … .
Is het gezamenlijk netto maandinkomen van uw gezin groter dan
2000 euro of 80.000 Belgische frank?
1: ja
2: neen
7: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
*TIMER
DP: FILT: STEL VRAAG 77 INDIEN CODE 2, 7 OF 8 OP VRAAG 76
*VRAAG 77
Vraag 77
Indien u de categorieën op kaart 20 bekijkt, in welke categorie valt
dan het gezamenlijk netto maandinkomen van uw gezin?
(ENQ. TOON KAART 20 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
(ENQ. INDIEN SCHAAL IN BEF GEBRUIKT - DAN VERMELDEN "VOOR EURO'S OMGEREKEND
IN BELGISCHE FRANK IS DIT ONGEVEER")
1: minder dan 500 euro of 20.170 Bef.
2: 500 – 599 euro of 20.170 – 24.164 Bef
3: 600 – 699 euro of 24.165 – 28.198 Bef
4: 700 – 799 euro of 28.199 – 32.232 Bef
5: 800 – 899 euro of 32 233 – 36.266 Bef
6: 900 – 999 euro of 36.267 – 40.300 Bef
7: 1000 – 1099 euro of 40.301 – 44.334 Bef
8: 1100 – 1199 euro of 44.335 – 48.368 Bef
9: 1200 – 1299 euro of 48.369 – 52.402 Bef
10: 1300 – 1399 euro of 52.403 – 56.436 Bef
11: 1400 – 1499 euro of 56.437 – 60.470 Bef
12: 1500 – 1599 euro of 60.471 – 64.504 Bef
13: 1600 – 1699 euro of 64.505 – 68.537 Bef
14: 1700 – 1799 euro of 68.538 – 72.571 Bef
15: 1800 – 1899 euro of 72.572 – 76.605 Bef
16: 1900 – 1999 euro of 76.606 – 80.639 Bef
77: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
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*TIMER
DP: FILT: STEL VRAAG 78 INDIEN CODE 1 OP VRAAG 76 OF CODE 77 OF 88 OP VRAAG 77
*VRAAG 78
Vraag 78
Indien u de categorieën van inkomens op kaart 21 bekijkt, in welke
categorie valt het gezamenlijk netto maandinkomen van uw gezin?
(ENQ. TOON KAART 21 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: 2000 – 2099 euro of 80.680 - 84673 Bef
2: 2100 – 2199 euro of 84.674 – 88.707 Bef
3: 2200 – 2299 euro of 88.708 – 92.741 Bef
4: 2300 – 2399 euro of 92.742 – 96.775 Bef
5: 2400 – 2499 euro of 96.776 – 100.809 Bef
6: 2500 – 2599 euro of 100.810 – 104.843 Bef
7: 2600 – 2699 euro of 104.844 – 108.877 Bef
8: 2700 – 2799 euro of 108.878 – 112.911 Bef
9: 2800 – 2899 euro of 112.912 – 116.945 Bef
10: 2900 – 2999 euro of 116.946 – 120.979 Bef
11: 3000 – 3099 euro of 120.980 – 125.013 Bef
12: 3100 – 3199 euro of 125.014 – 129.047 Bef
13: 3200 – 3299 euro of 129.048 – 133.081 Bef
14: 3300 – 3399 euro of 133.082 – 137.115 Bef
15: 3400 – 3499 euro of 137.116 – 141.149 Bef
16: 3500 – 3599 euro of 141.150 – 145.183 Bef
17: 3600 – 3699 euro of 145.184 – 149.217 Bef
18: 3700 – 3949 euro of 149.218 – 159.302 Bef
19: 3950 – 4199 euro of 159.303 – 169.387 Bef
20: 4200 – 4449 euro of 169.388 – 179.472 Bef
21: 4450 – 4699 euro of 179.473 – 189.557 Bef
22: 4700 – 4949 euro of 189.558 – 199.642 Bef
23: 4950 – 5199 euro of 199.643 – 209.727 Bef
24: 5200 – 5449 euro of 209.728 – 219.812 Bef
25: 5450 – 7949 euro of 219.813 – 320.662 Bef
26: 7950 – 10449 euro of 320.663 – 421.512 Bef
27: 10450 en meer euro of 421.512 en meer Bef
77: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
*TIMER
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Other questions
*TIMER
*VRAAG 137
Vraag 137
De schaal op kaart 51 stelt de plaats voor die iemand kan hebben in
de samenleving. Het cijfer 1 staat voor een plaats helemaal onderaan
de samenleving. Het cijfer 10 voor een plaats helemaal bovenaan de
samenleving. Waar zou u zichzelf plaatsen op deze schaal?
Geeft u maar een cijfer van 1 tot 10.
(ENQ. TOON KAART 51 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: helemaal onderaan de samenleving
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: helemaal bovenaan de samenleving
77: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord
*TIMER
*SCREEN
Nu volgen enkele vragen over de buurt en de gemeente of stad waar u woont.
*VRAAG 138
Vraag 138
Welke omschrijving geeft het best uw woonomgeving weer.
U kan kaart 52 gebruiken om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 52 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: een grote stad
2: een buitenwijk van een grote stad
3: een middengrote of kleine stad
4: een landelijke gemeente
5: een boerderij of huis op het platteland
7: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord

Other questions
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*TIMER
*VRAAG 146
Vraag 146
Stel dat er zondag verkiezingen zouden zijn, voor welke politieke partij
zou u kiezen?
U kan kaart 56 gebruiken om te antwoorden.
(ENQ. TOON KAART 56)
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: CD&V/N-VA
2: SP.a/Spirit
3: Open VLD
4: Groen!
5: Vlaams Belang
6: Lijst Dedecker
7: andere (ENQ. PRECISEER)
8: blanco/ongeldig (ENQ NIET VOORLEZEN)
9: zou niet gaan stemmen (ENQ NIET VOORLEZEN)
77: weet niet (ENQ NIET VOORLEZEN)
88: geen antwoord (ENQ NIET VOORLEZEN)
DP: FILT: STEL VRAAG Q146a INDIEN CODE 1 OP Q146
*VRAAG 146a
Vraag 146a
Zou u voor één bepaalde partij binnen dit kartel stemmen of voor het kartel als geheel?
(ENQ. TOON KAART 56 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: voor CD&V
2: voor N-VA
3: voor het kartel
7: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
DP: FILT: STEL VRAAG V146b INDIEN CODE 2 OP Q146
VRAAG 146b
Vraag 146b
Zou u voor één bepaalde partij binnen dit kartel stemmen of voor het kartel als geheel?
(ENQ. TOON KAART 56 - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
1: voor SP.a
2: voor Spirit
3: voor het kartel
7: weet niet (ENQ: NIET VOORLEZEN)
8: geen antwoord
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At the end some explanation about the drop-off questionnaire with ISSP-module 2008
*TIMER
*AUTOMATISCHE REGISTRATIE EINDTIJD

*SCREEN
Zo, het mondelinge interview zit erop.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
*VRAAG eindtijd
Vraag eindtijd
Noteer de juiste eindtijd van het interview (24 uur klok)
|__|__| uur (DP: range 0-23)
|__|__| minuten (DP: range 0-59)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur)
(DP ingevoerde waarden laten bevestigen door de enquêteur)
*SCREEN
Toch zou ik u nog iets willen vragen.
Ik had bij de aanvang gezegd dat dit onderzoek uit twee delen bestaat.
Omdat wij het mondelinge interview niet nog langer wilden maken, hebben
wij een aantal belangrijke zaken in een korte schriftelijke vragenlijst
geplaatst. Ik zou het dan ook erg op prijs stellen dat u daar ook aan meewerkt.
Dat verhoogt de wetenschappelijke waarde van alle gegevens over heel
Vlaanderen. Ik zou u willen vragen om een vragenlijst op papier in te vullen.
Deze vragenlijst handelt over levensovertuigingen en religieuze verscheidenheid.
Dezelfde vragen worden in meer dan 40 andere landen afgenomen.
U krijgt van mij een vragenlijst en ook een envelop waarmee u
de ingevulde vragenlijst dan kosteloos kan terugsturen naar
de Studiedienst van de Vlaamse Regering.
Mogen wij u vragen dit te doen ten laatste in de loop van volgende
week.
(ENQ. TOON VRAGENLIJST EN ENVELOP)
*VRAGEN TER CONTROLE OP ACHTERLATEN VAN DROP-OFF
Vraag 500
ENQ. NOTEER OF RESPONDENT VRAGENLIJST AANNEEMT, OF NIET
1: ja, neemt vragenlijst aan
2: neen, weigert
DP: FILT : VRAAG 501 ENKEL STELLEN INDIEN CODE 2 OP VRAAG 500
Vraag 501
Waarom bent u niet bereid om hieraan deel te nemen ?
(ENQ. NIETS SUGGEREREN - DRING AAN - NOTEER LETTERLIJK)
DP: FILT : PAGE1 ENKEL STELLEN INDIEN CODE 1 OP VRAAG 500
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*PAGE1
Ik ga dan nu het nummer noteren van de individuele vragenlijst
die ik aan u geef.
DP: FILT : PAGE2 ENKEL STELLEN INDIEN CODE 1 OP VRAAG 500
*PAGE2
(ENQ. VUL HET VOLGENDE IN OP DE INDIVIDUELE VRAGENLIJST)
RESPONDENTNUMMER : [*respnr*]
UW INTERVIEWERNUMMER : [*interviewernr*]
DP: FILT : VRAAG PAGE3 ENKEL STELLEN INDIEN CODE 1 OP VRAAG 500
*PAGE3
Indien u zich vragen stelt bij de papieren vragenlijst die u nog gaat
invullen, of meer informatie wenst daaromtrent, kan u steeds terecht
op het gratis nummer van Significant GfK,
of bij de opdrachtgever van deze studie :
Ann Carton :TEL 02/553.56.87
*PAGE
Ik dank u voor uw medewerking, in naam van Significant GfK en
de Studiedienst van de Vlaamse Regering
en misschien tot een volgende keer.
DP: FILT : PAGE4 ENKEL STELLEN INDIEN CODE 2 OP VRAAG 500
PAGE4
Dan heb ik verder geen vragen meer.
Hartelijk dank voor de medewerking.
*TIMER
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Income questions
The survey ‘Social-cultural changes in Flanders 2008’ asks for the net monthly income of the respondent and
the combined net monthly household income. This includes net earnings after deduction tax for wages and
social security for different household members with an own income; child benefits, meal tickets; retirement
pay, other revenues.
Question 72
It is important that we can get an accurate picture of your income. We make a difference between your personal
income and the income of your household. Do you have a personal income through a job, a pension, unemployment
benefit, sickness benefit, job as a student, income from capital, from real estates or other incomes?
If Yes / no answer go to question 73
If No go to question 76
Question 73
By personal net monthly income we mean the total sum of your personal earnings, after tax deduction, everything
included such as salary, meal tickets, retirement pay or other incomes from capital or real estates, …
Is your personal net monthly income greater than 2000 euro or 80000 Belgian francs?
-

yes
no
don’t know
no answer

Question 74 when no, don’t know or no answer on question 73
If you examine the categories of income on card 18, in which category is your personal net monthly income?
-

Categories / go to question 76

Question 75 when yes on question 73 or don’t know, no answer on question 74
If you examine the categories of income on card no. 19, in which category is your personal net monthly income?
-

categories

Question 76
Now I want to ask you something about the income of your household. By household we understand the household of
married persons or persons living together, a person living alone or someone who still lives with his/her parents.
By net monthly income of the household we mean the total sum of the earnings, after tax deduction, everything
included such as salaries, meal tickets, child benefits, retirement pay or other incomes from capital or real estates, …
Is the net monthly income of your household greater than 2000 euro or 80000 Belgian francs?
-

yes
no
don’t know
no answer

Question 77 when no, don’t know or no answer on question 76
If you examine the categories of income on card no. 20, in which category is the combined net monthly income of your
household?
-

categories

Question 78 when yes on question 76 or don’t know, no answer on question 77
If you examine the categories of income on card no. 21, in which category is the combined net monthly income of your
household?
-

categories
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