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Module Q# Thema  
Kern A1 –A10 Media; sociaal vertrouwen  
 
Kern 

 
B1 – B40 

 
Politiek, inclusief: politieke interesse, 
effectiviteit, vertrouwen, deelname aan 
verkiezingen en andere vormen van 
participatie, partijtrouw, sociaal-politieke 
oriëntaties 

 

 
Kern 

 
C1 – C36 

 
Subjectief welzijn, sociale uitsluiting, religie, 
beeld van discriminatie, nationale en etnische 
identiteit 

 

 
Roterend 
 

 
D1-D55 
 

 
Vertrouwen in justitie, inclusief: vertrouwen in 
politie en rechtbanken, medewerking met 
politie en rechtbanken, contact met politie en 
houdingen tegenover straffen.  

 

- -  
ER IS GEEN SECTIE E 

 

 
Kern 
 

 
F1 – F69 

 
Sociaal-demografisch profiel, inclusief: 
samenstelling van het huishouden, geslacht, 
leeftijd, huwelijkse staat, woonomgeving, 
opleiding en beroepsgegevens van de 
respondent, partner, ouders, 
vakbondslidmaatschap en inkomen.  

 

 
Roterend 
 

 
G1-G88 
 

 
Werk, familie en welzijn, inclusief: impact van 
de recessie op huishoudens en werk, 
jobzekerheid, huishoudelijk werk, welzijn, 
ervaringen met werkloosheid en balans werk-
leven. 

 

 

Supplement  
 

Sectie H 
 
Menselijke waardenschaal  
 

 

 

Supplement 
 

Sectie I 
 

Testvragen 
 

 

Interviewer- 
vragenlijst 

 
Sectie J 

 
Interviewervragen 
 

 

 
N.B.:  Nieuwe vragen voor ronde 5 die deel uit maken van de kern zijn gemarkeerd met ~.  

Kernvragen die veranderd zijn sinds ronde 4 zijn gemarkeerd met ^.  
 
Sommige vragen die behoren tot de Werk, Familie en Welzijn module bevinden zich in sectie F. Deze zijn gemarkeerd 
met *.  
Vragen en antwoordkaarten die uitgesloten werden voor Ronde 5 worden vermeld in de vragenlijst. Merk op dat de 
overblijvende vragen en antwoordkaarten niet hernummerd zijn.  
 
Bij sommige vragen staan de antwoordcodes tussen haakjes. Deze  antwoorden kunnen door de respondent gegeven 
worden maar mogen niet voorgelezen worden noch op de antwoordkaart worden weergegeven.   
 
De antwoordcodes op de antwoordkaarten mogen over het algemeen niet aan de respondent worden voorgelezen 
door de interviewer. 



 

INTERVIEWER VUL BEGINDATUM IN:          /           /              (dd/mm/yy) 
 
INTERVIEWER VUL BEGINTIJD IN:                            (Gebruik 24-uren klok) 
 
 
 
A1 TOON KAART 1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan televisie kijken? Wilt u 
     deze kaart gebruiken voor uw antwoord? 
   

   Geen tijd aan besteed 00 GA NAAR A3 

 3 

   Minder dan een ½ uur 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 

   Meer dan 3 uur  

   (Weet niet) 

  

01 

02 

03 

04 VRAAG A2 

05 

06 

07 

88 

 
A2 TOON NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel van de tijd die u op een gewone weekdag naar de televisie kijkt, 
     kijkt u naar nieuws of programma’s over politiek en actualiteit? Wilt u deze kaart weer gebruiken? 
  
   Geen tijd aan besteed 00 

   Minder dan een ½ uur 01 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 02 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens1½ uur 03 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 04 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 05 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur  07 

   (Weet niet) 88 



 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
A3 TOON NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan naar de 
     radio luisteren? Gebruik dezelfde kaart.    
    
   Geen tijd aan besteed 00 GA NAAR A5 

   Minder dan een ½ uur 01 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 02 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 03 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 04 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 05  VRAAG A4 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur 07 

   (Weet niet) 88 

 
 
A4 TOON NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel van de tijd die u op een gewone weekdag naar de radio 
     luistert, luistert u naar nieuws of programma’s over politiek en actualiteit? Gebruik nog steeds deze  
     kaart. 
 
   Geen tijd aan besteed 00 

   Minder dan een ½ uur 01 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 02 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 03 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 04 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 05 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur 07 

   (Weet niet) 88 

 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
A5 TOON NOG STEEDS KAART 1 Hoeveel tijd besteedt u op een gewone weekdag in totaal aan het 
     lezen van kranten? Wilt u weer antwoorden aan de hand van deze kaart? 
 
 
   Geen tijd aan besteed 00 GA NAAR A7 

   Minder dan een ½ uur 01 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 02 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 03 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 04 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 05 VRAAG A6 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur 07 

   (Weet niet) 88 
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A6 TOON NOG STEEDS KAART 1 En hoeveel van die tijd leest u over politiek en actualiteit?  
      Wilt u weer antwoorden aan de hand van deze kaart?   
 
   Geen tijd aan besteed 00 

   Minder dan een ½ uur 01 

   Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur 02 

   Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur 03 

   Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur 04 

   Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur 05 

   Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur 06 

   Meer dan 3 uur 07 

   (Weet niet) 88 

  
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
A7 TOON KAART 2 Wilt u nu deze kaart gebruiken voor uw antwoord? Hoe vaak maakt u – thuis of op het 
      werk – gebruik van het Internet, het World Wide Web of e-mail voor uw persoonlijke privédoeleinden?   
 
   Geen toegang thuis of op het werk 00 

   Nooit gebruikt 01  

   Minder dan 1 keer per maand 02 

   1 keer per maand 03 

   Meerdere keren per maand  04 

   1 keer per week 05 

   Meerdere keren per week 06 

   Elke dag 07 

   (Weet niet) 88 
 
 
 
A8 TOON KAART 3 Denkt u, over het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet 
      voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10 aan 
      de hand van deze kaart, waarbij 0 betekent dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 10 betekent dat 
      de meeste mensen te vertrouwen zijn?  
 

Je kunt 
niet 

voorzichtig 
genoeg 

zijn 

         De meeste 
mensen zijn 

te 
vertrouwen 

(Weet 
niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 



   
  
A9 TOON KAART 4 Wilt u nu deze kaart gebruiken? Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen 
      misbruik van u te maken als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn? 
         
De meeste 
mensen 
zouden 
proberen 
misbruik 
van mij te 
maken 

         De meeste 
mensen 
zouden 

proberen 
eerlijk te zijn 

(Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
 
  
 
A10 TOON KAART 5 Denkt u dat mensen meestal behulpzaam proberen te zijn of denkt u dat zij meestal 
        aan zichzelf denken? Wilt u nu gebruik maken van deze kaart? 
 
Mensen 
denken 
meestal 
aan 
zichzelf  

         Mensen 
proberen 

meestal 
behulpzaam 

te zijn 

(Weet 
niet) 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88
        
 
 
 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE A:                        (Gebruik 24-uren klok) 
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Nu wil ik u graag enkele vragen stellen over politiek en overheid. 

 
B1 Hoe geïnteresseerd bent u in de politiek? Bent u… LEES VOOR… 
   
   heel erg geïnteresseerd, 1  

   redelijk geïnteresseerd, 2 

   nauwelijks geïnteresseerd, 3 

   of, helemaal niet geïnteresseerd? 4 

    (Weet niet) 8 
 
 
 
Vragen B2 en B3 werden uitgesloten voor Ronde 5. Antwoordkaarten 6 en 7 worden niet gebruikt in Ronde 5.  
 
 
 
TOON KAART 8 Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk 
van de instellingen die ik voorlees? 0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 10 
betekent dat u volledig vertrouwen heeft. Ten eerste … LEES VOOR …  
 

  Helemaal 
geen  

vertrouwen

         Volledig 
vertrouwen

(Weet 
niet)

              
B4 …het Belgisch parlement? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B5 …het rechtssysteem? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B6 …de politie? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B7 …politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B8 …politieke partijen? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B9 …het Europees 
Parlement? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B10 …de Verenigde Naties? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
B11 Sommige mensen stemmen tegenwoordig om de één of andere reden niet. Heeft u tijdens de laatste 
        nationale parlementsverkiezingen1 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 13 juni 2010 
        gestemd?  
 
   
   Ja 1 VRAAG B12  

   Nee   2 

   Niet stemgerechtigd 3 GA NAAR B13 

   (Weet niet) 8 
 

                                                      
1 Hiermee worden de nationale verkiezingen van 2010 bedoeld, dus niet de laatste Vlaamse/Europese verkiezingen van 2008. 
Vragen B11 en B12 hebben enkel betrekking op de keuze voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, niet op de keuze voor de 
Senaat. 
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INDIEN ‘JA’ BIJ B11 (code 1) 
 
B12 Op welke partij heeft u bij die verkiezingen gestemd? 
 
   Groen! 01 CDH 09  

   CD&V  02 Ecolo 10     

   N-VA 03 Front National 11 

   Lijst Dedecker 04 MR 12 

                         SP.A 05 PS 13 

                     PDVA+       06           PTB      14 

         Vlaams Belang 07 Parti Populaire 15 

   Open VLD 08 

     

    Andere (NOTEER) _____________________ 16 

   Blanco 17 

   Ongeldig 18 

    (Weigering) 77 

   (Weet niet) 88 
    
 
 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
Er zijn verschillende manieren om te proberen dingen in België te verbeteren of te helpen voorkomen dat 
dingen verkeerd gaan. Heeft u in de afgelopen 12 maanden één van de volgende dingen gedaan? 
LEES VOOR … 

 

   
Ja 

 
Nee 

(Weet 
niet) 

B13 Heeft u contact opgenomen met een politicus of een ambtenaar 
van een nationale of lokale (gemeentelijke) overheid? 

 
1 

 
2 

 
8 
 

B14    Bent u in een politieke partij of actiegroep actief geweest?  1 2 8 
 

B15    Bent u in een andere organisatie of vereniging actief geweest?  1 
 

2 
 

8 
 

B16    Heeft u een sticker of badge gedragen voor een campagne?  
 

1 2 8 
 

B17     Heeft u een petitie ondertekend?  1 2 8 
 

B18     Heeft u deelgenomen aan een toegelaten openbare  
   demonstratie?  
 

1 
 

2 
 

8 

B19    Heeft u bepaalde producten geboycot? 1 2 8 
 

 
 



VRAAG AAN IEDEREEN 
 
B20a Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich meer verbonden voelt dan met al de andere?  
 
 

   Ja 1    VRAAG B20b 

   Nee 2    GA NAAR B21 

   (Weet niet) 8 

 
 
B20b Welke?  
 

  
     Groen! 01 

     CD&V 02     

     N-VA 03 

     Lijst Dedecker 04 

     SP.A. 05 

     PVDA+ 06     VRAAG B20c 

     Vlaams Belang 07 

   Open VLD 08 

   CDH 09 

   Ecolo 10 

  Front National 11 

  MR 12 

  PS 13 

  PTB 14 

  Parti Populaire 15 

  Andere (NOTEER) _______________________________ 17 

    

   (Weigering) 77   GA NAAR B21 

   (Weet niet) 88  

  
 

 
 
VRAAG INDIEN ER EEN PARTIJ IS OPGEGEVEN BIJ B20b (codes 01 t/m 17) 
B20c Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij? Voelt u zich … LEES VOOR … 
 
    nauw verbonden, 1  

   redelijk verbonden, 2 

   niet verbonden, 3 

   of, helemaal niet verbonden? 4  

   (Weet niet) 8 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
 
B21 Bent u lid van een politieke partij?  
  

 
   Ja 1 VRAAG B22  

   Nee 2 GA NAAR B23 
    
   (Weet niet) 8 
 
 
VRAAG INDIEN ‘JA’ BIJ B21 (code 1)  
 
B22 Welke?  
     Groen! 01 

     CD&V 02     

     N-VA 03 

     Lijst Dedecker 04 

     SP.A. 05 

     PVDA+ 06 

     Vlaams Belang 07 

   Open VLD 08 

   CDH 09 

   Ecolo 10 

  Front National 11 

  MR 12 

  PS 13 

  PTB 14 

  Parti Populaire 15 

     

   Andere (NOTEER) ______________________________ 17 

   (Weigering) 77 

   (Weet niet) 88 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
B23 TOON KAART 9 In de politiek wordt soms gesproken over “links” en “rechts”. Als u deze kaart 
        gebruikt, waar zou u zich op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 rechts betekent?   
 
       Links                 Rechts    (Weet 
                   niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88   
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B24 TOON KAART 10 Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven over  
        het algemeen? Gebruik deze kaart om te antwoorden, waarbij 0 uiterst ontevreden betekent en 10 
        uiterst tevreden betekent. 
 
 Uiterst Uiterst (Weet 
 ontevreden tevreden    niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88    
 
 
 
B25 TOON NOG STEEDS KAART 10 Hoe tevreden bent u over het algemeen met de huidige toestand  
        van de economie in België? Gebruik nog steeds deze kaart.  
 
 Uiterst Uiterst (Weet 
 ontevreden tevreden    niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
 
 
 
B26 TOON NOG STEEDS KAART 10 Als u nu stilstaat bij de Belgische regering, hoe tevreden bent u 
       over de manier waarop zij haar werk doet? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 
 Uiterst Uiterst (Weet 
 ontevreden tevreden    niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88    
 
 
 
B27 TOON NOG STEEDS KAART 10 Hoe tevreden bent u over het algemeen met de manier waarop de 
       democratie werkt in België? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 
 Uiterst Uiterst (Weet 
 ontevreden tevreden      niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B28 TOON KAART 11 Wilt u nu via deze kaart zeggen wat u over het algemeen vindt van de huidige staat 
        van het onderwijs in België? 
 
 Uiterst Uiterst (Weet 
 slecht goed      niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B29 TOON NOG STEEDS KAART 11 Nog steeds gebruikmakend van deze kaart, kunt u zeggen wat u 
        over het algemeen vindt van de huidige staat van de gezondheidszorg in België? 
 
 Uiterst Uiterst (Weet 
 slecht goed      niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 



 
TOON KAART 12 Kunt u met deze kaart aangeven in welke mate u het met elk van de volgende 
uitspraken eens of oneens bent?  LEES ELKE UITSPRAAK VOOR EN GEEF CODE AAN IN TABEL 
 
  Helemaal 

eens 
Eens Niet 

eens, 
niet 

oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

(Weet 
niet) 

B30 De overheid zou maatregelen 
moeten nemen om 
inkomensverschillen te 
verminderen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B31 Homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen moeten vrij 
zijn om hun leven te leiden naar 
eigen goeddunken. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B32 Politieke partijen die de 
democratie omver willen werpen 
moeten worden verboden. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B33 Men kan op de moderne 
wetenschap rekenen voor de 
oplossing van onze 
milieuproblematiek. 
  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
 
 
Vraag B34 werd uitgesloten voor Ronde 5. Antwoordkaart 13 wordt niet gebruikt in Ronde 5.  
 
 
 
Nu volgen enkele vragen over mensen uit andere landen die in België komen wonen. 
 
B35 TOON KAART 14 Gebruik deze kaart. In welke mate vindt u dat België mensen van hetzelfde ras of 
       dezelfde etnische groep als de meeste Belgen zou moeten toelaten om hier te komen wonen en 
       leven?    

 
    Velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   Sommigen toelaten 2 

    Enkelen toelaten 3 

    Niemand toelaten 4 

    (Weet niet) 8 

 
 
B36 TOON NOG STEEDS KAART 14 En wat is uw mening met betrekking tot mensen van een ander ras 
       of etnische groep dan de meeste Belgen? Gebruik nog steeds deze kaart. 

 
    Velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   Sommigen toelaten 2 

    Enkelen toelaten 3 

    Niemand toelaten 4 

 12 
    (Weet niet) 8 



 
B37 TOON NOG STEEDS KAART 14 En wat is uw mening met betrekking tot mensen uit de armere 
       landen buiten Europa? Gebruik dezelfde kaart.  
    

    Velen toelaten om hier te komen wonen en leven 1 

   Sommigen toelaten 2 

    Enkelen toelaten 3 

    Niemand toelaten 4 

    (Weet niet) 8 

 
 
B38 TOON KAART 15 Is het volgens u over het algemeen slecht of goed voor de Belgische economie dat 
        mensen uit andere landen hier komen wonen? Gebruik deze kaart.  
 
   Slecht Goed  
   voor de  voor de      (Weet 
   economie economie       niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
 
 
 
B39 TOON KAART 16 Vindt u dat het culturele leven in België over het algemeen ondermijnd of verrijkt is 
        door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen? Gebruik deze kaart.    
 
  Culturele  Culturele  
   leven is leven is     (Weet 
   ondermijnd verrijkt      niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
 
  
 
B40 TOON KAART 17 Is België, door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen, een slechtere 
       of betere plek geworden om te wonen? Gebruik deze kaart.  

 
  Slechtere plek  Betere plek 
   om te  om te     (Weet 
   wonen wonen      niet) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
 
 

 
 
INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE B:                        (Gebruik 24-urenklok) 
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En nu enkele vragen over u en uw leven. 

 
C1 TOON KAART 18 Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent? Gebruik deze kaart.   

   
   Uiterst          Uiterst (Weet 

  ongelukkig           gelukkig niet) 
 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
C2 TOON KAART 19 Kunt u op deze kaart aangeven hoe vaak u om sociale redenen2 vrienden,  
      familieleden of collega’s ontmoet? 
 
   Nooit 01 

   Minder dan 1 keer per maand 02 

   1 keer per maand 03 

   Meerdere keren per maand 04 

   1 keer per week 05 

   Meerdere keren per week 06 

   Elke dag 07 

   (Weet niet) 88 

 
 
C3 Heeft u iemand met wie u intieme en persoonlijke kwesties kunt bespreken?  
 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 

 
 
C4 TOON KAART 20 Hoe vaak neemt u, in vergelijking met andere mensen van uw leeftijd, deel aan 
      sociale activiteiten? Gebruik deze kaart.   
 
   Veel minder dan de meesten 1 

   Minder dan de meesten 2 

   Ongeveer evenveel 3 

   Meer dan de meesten 4 

   Veel meer dan de meesten 5 

   (Weet niet) 8 

 

C5 Bent u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 5 jaar slachtoffer geweest van een inbraak of van 
      lichamelijk geweld?     
                                                                                                         Ja   1 

   Nee 2 

                                                      
2 “Om sociale redenen” houdt in er voor kiezen elkaar te ontmoeten en niet omwille van het werk of uit zuiver plichtsgevoel. 



   (Weet niet) 8 

 
 
C6 Als u in het donker in uw eentje door deze buurt loopt, hoe veilig voelt u zich dan? Als u dat doet of 
     zou doen, voelt u zich dan … LEES VOOR… 
   …heel erg veilig, 1 

   veilig, 2 

   onveilig, 3 

   of, heel erg onveilig? 4 

   (Weet niet) 8 

 
 
C7 TOON KAART 21 Hoe vaak maakt u zich zorgen dat er bij u thuis wordt ingebroken?  
        Wilt u deze kaart gebruiken voor uw antwoord? 
 Altijd of meestal 1 

Soms 2 

Slechts af en toe 3 

VRAAG C8 

Nooit 4 

(Weet niet) 8 

GA NAAR 

C9 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
VRAAG INDIEN ER ENIGE BEZORGDHEID BLEEK UIT C7 (CODES 1, 2, 3) 
C8 Heeft deze bezorgdheid over een mogelijke inbraak bij u thuis... LEES VOOR... 
 

...ernstige gevolgen voor de kwaliteit van uw leven, 1 

...enige gevolgen, 2 

of geen echte gevolgen voor de kwaliteit van uw leven? 3 

(Weet niet) 8 

 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
C9 TOON OPNIEUW KAART 21 Hoe vaak maakt u zich zorgen dat u slachtoffer wordt van een 
        gewelddadige misdaad? Wilt u deze kaart gebruiken voor uw antwoord? 
 

Altijd of meestal 1 

Soms 2 

Slechts af en toe 3 

VRAAG C10

Nooit 4 

(Weet niet) 8 

GA NAAR 

C15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG INDIEN ER ENIGE BEZORGDHEID BLEEK UIT C9 (CODES 1, 2, 3) 
C10 Heeft deze bezorgdheid dat u slachtoffer wordt van een gewelddadige misdaad... LEES VOOR... 
 

...ernstige gevolgen voor de kwaliteit van uw leven, 1 

...enige gevolgen, 2 
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of geen echte gevolgen voor de kwaliteit van uw leven? 3 

(Weet niet) 8 

 
 
Vragen C11, C12, C13 en C14 werden uitgesloten voor Ronde 5. Antwoordkaart 22 wordt niet gebruikt in Ronde 5.   
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN  
 
De volgende vragen gaan over uzelf.                                                                       
    
C15 Hoe is uw gezondheid over het algemeen? Zou u die omschrijven als … LEES VOOR… 
 
   …heel erg goed,  1 

   goed,  2 

   redelijk,  3 

   slecht,  4 

   of, heel erg slecht? 5 

   (Weet niet) 8 

 
 
C16 Wordt u op de één of andere manier in uw dagelijkse activiteiten beperkt door een langdurige ziekte,  
        of door een handicap, of door een lichamelijke of geestelijke aandoening? INDIEN JA, is dat in erge 
        mate of in zekere mate?    
 
   Ja, in erge mate 1 

   Ja, in zekere mate 2 

   Nee 3 

   (Weet niet) 8 

 
 
C17 Beschouwt u zichzelf als lid van een bepaalde godsdienst of geloofsovertuiging? 
  
 
   Ja 1 VRAAG C18 

   Nee 2 
     GA NAAR C19 
   (Weet niet) 8 
 
 
C18 Welke?   
 
   (Rooms) Katholiek 01 

   Protestants  02 

   Orthodox 03 

   Andere christelijke kerkgenootschap (NOTEER) _____________ 04   GA NAAR C21 

   Jodendom 05 

   Islam/Moslim 06 
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   Oosterse religie: Hindoeïsme/Boeddhisme/Shintoïsme… 07 

   Andere niet-christelijke religie (NOTEER) __________________ 08  

          

 

VRAAG INDIEN GEEN GODSDIENST OF RELIGIEUZE GROEPERING BIJ C17 (codes 2 of 8 bij C17) 
C19 Heeft u zichzelf ooit beschouwd als lid van een bepaalde godsdienst of geloofsovertuiging? 
 
 
   Ja 1 VRAAG C20 

   Nee 2 
     GA NAAR C21 
   (Weet niet) 8 
 
 
C20 Welke?   
 
   (Rooms) Katholiek 01 

   Protestants  02 

   Orthodox 03 

   Andere christelijke kerkgenootschap (NOTEER) _____________ 04    

   Jodendom 05 

   Islam/Moslim 06 

   Oosterse religie: Hindoeïsme/Boeddhisme/Shintoïsme, … 07 

   Andere niet-christelijke religie (NOTEER) __________________ 08  

              

   
  
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
C21 TOON KAART 23 Ongeacht of u zichzelf nou wel of niet als lid van een bepaalde godsdienst of 
        geloofsovertuiging beschouwt, hoe gelovig zou u zeggen dat u bent? Gebruik deze kaart. 
 
   Helemaal niet          Heel erg (Weet 
   gelovig          gelovig niet) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
C22 TOON KAART 24 Afgezien van speciale gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen, hoe vaak 
        gaat u tegenwoordig naar religieuze diensten? Gebruik deze kaart.  
 
   Elke dag 01 

   Meer dan 1 keer per week 02 

   1 keer per week 03 

 17 
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   Ten minste 1 keer per maand 04 

   Alleen op speciale religieuze dagen 05 

   Minder vaak 06 

   Nooit 07 

   (Weet niet) 88  

 
 



C23 TOON NOG STEEDS KAART 24  Los van wanneer u naar religieuze diensten gaat, hoe vaak bidt u? 
        Gebruik deze kaart.  
 
   Elke dag 01 

   Meer dan 1 keer per week 02 

   1 keer per week 03 

   Ten minste 1 keer per maand 04 

   Alleen op speciale religieuze dagen 05 

   Minder vaak 06 

   Nooit 07 

   (Weet niet) 88 

 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
C24 Zou u zichzelf omschrijven als lid van een groep die in dit land wordt gediscrimineerd?   
 

  
   Ja 1 VRAAG C25 

   Nee 2 

     GA NAAR C26 
   (Weet niet) 8 
   
 
 
 
 
C25 Om welke redenen wordt uw groep gediscrimineerd?  
        DOORVRAGEN: ‘Welke andere redenen?’   
         

CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
 
   Huidskleur of ras 01 

   Nationaliteit 02 

   Geloof 03 

   Taal 04 

   Etnische groep 05 

   Leeftijd 06 

   Geslacht 07 

   Seksuele geaardheid 08 

   Handicap 09 

   Andere (NOTEER)___________________________ 10 

   (Weet niet) 88 

 
 

 19 



VRAAG AAN IEDEREEN 
  
C26 Heeft u de Belgische nationaliteit? 
 
 
   Ja 1 GA NAAR C28 

   Nee 2   
     VRAAG C27 
   (Weet niet) 8 
 
 
C27 Wat is uw nationaliteit?  
         
 
   NOTEER _________________________ 

 
   (Weet niet) 88 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
C28 Bent u geboren in België?  
 

   Ja 1  GA NAAR C31 

   Nee 2  VRAAG C29 

   (Weet niet) 8  GA NAAR C31 

 
 
C29 In welk land bent u geboren? 
          
   NOTEER __________________ 

   (Weet niet) 88 
 

 
  
C30^ In welk jaar bent u voor het eerst in België komen wonen? 
 
     NOTEER IN JAARTAL: 
 
   (Weet niet) 8888 
 
  
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
C31 Welke taal of talen spreekt u thuis het meest?   
    

 NOTEER NIET MEER DAN 2 TALEN________________________  

     ________________________ 

   (Weet niet) 888 
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C32 Behoort u tot een etnische minderheid3 in België?  
 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 

 
 
C33 Is uw vader in België geboren?  
 
 
   Ja 1  GA NAAR C35 

   Nee 2  VRAAG C34 

   (Weet niet) 8  GA NAAR C35 

 
 
C34 In welk land werd uw vader geboren? 
  
   NOTEER __________________ 

   (Weet niet) 88 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
  
C35 Is uw moeder in België geboren?  
   Ja 1  GA NAAR D1 

   Nee 2  VRAAG C36 

   (Weet niet) 8  GA NAAR D1 

 
 
C36 In welk land werd uw moeder geboren? 
  
   NOTEER __________________ 

   (Weet niet) 88 
 
 
 
 
 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE C:                        (Gebruik 24-uren klok)  

                                                      
3 "Etnische minderheden" zijn bevolkingsgroepen die oorspronkelijk uit een ander land afkomstig zijn. Deze groepen delen 
mogelijks eenzelfde nationaliteit (verschillend van de Belgische) of het kunnen groepen zijn die eenzelfde religie, cultuur, afkomst 
en/of taal delen. 
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VRAAG AAN IEDEREEN  
 
Nu volgen enkele vragen over een ander onderwerp.  
 
Ik zou u nu graag enkele vragen willen stellen over in hoeverre u bepaalde gedragingen 
verkeerd vindt.   
 
TOON KAART 25 Kunt u me aan de hand van deze kaart aangeven hoe verkeerd het is om…  
LEES VOOR… 
 

 

 

Helemaal 
niet 

verkeerd 

Een 
beetje 

verkeerd Verkeerd 
Totaal 

verkeerd 
(Weet 
niet) 

D1  ...een overdreven hoge of valse 
verzekeringsclaim in te dienen? 

1 2 3 4 8 

D2 
 

...iets te kopen waarvan u dacht 
dat het misschien gestolen was? 

1 2 3 4 8 

D3 
 

...een verkeersovertreding te 
begaan zoals te snel rijden of 
door een rood licht rijden?  

1 2 3 4 8 

 
 
 
TOON KAART 26 Veronderstel nu dat u één van deze dingen in België zou doen. Kunt u mij met behulp 
van deze kaart vertellen hoe waarschijnlijk het is dat u aangehouden en bestraft zou worden als u…  
LEES VOOR… 
 

 

 

Helemaal 
niet 

waarschij
nlijk 

Niet erg 
waarschij

nlijk 
Waarschij

nlijk 

Erg 
waarsch

ijnlijk 
(Weet 
niet) 

       
D4  ...een overdreven hoge of valse 

verzekeringsclaim indiende? 
1 2 3 4 8 

       
D5 
 

...iets kocht waarvan u dacht dat 
het misschien gestolen was? 

1 2 3 4 8 

       
D6 
 

..een verkeersovertreding beging 
zoals te snel rijden of door een 
rood licht rijden? 

1 2 3 4 8 

 
 
 
Nu volgen enkele vragen over de politie in België.  
 
D7 TOON KAART 27 Rekening houdend met alle dingen die de politie verondersteld wordt te doen, 

zou u dan zeggen dat ze haar werk goed of slecht doet? Kies uw antwoord op deze kaart.   
 

 Zeer goed 1 

 Goed 2 

   Niet goed, niet slecht 3 

   Slecht 4  

   Zeer slecht 5 

   (Weet niet) 8  



VRAAG AAN IEDEREEN 
 
D8 Heeft de politie in België u in de afgelopen 2 jaar benaderd, tegengehouden of contact met u 

opgenomen voor welke reden dan ook? 
   Ja 1 VRAAG D9 

   Nee 2         
      GA NAAR D10 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
VRAAG INDIEN BENADERD / TEGENGEHOUDEN / GECONTACTEERD DOOR DE POLITIE VOOR 
WELKE REDEN DAN OOK IN DE AFGELOPEN 2 JAAR (code 1 bij D8) 
D9 TOON KAART 28 Hoe ontevreden of tevreden was u met de manier waarop de politie u behandeld 

heeft de laatste keer dat dit voorkwam? Kies een antwoord op deze kaart.  
 

    Zeer ontevreden 1 

    Ontevreden 2 

    Niet ontevreden, niet tevreden 3 

    Tevreden 4 

    Zeer tevreden 5 

    (Weet niet) 8 

 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
Nu volgen enkele vragen over of de politie in België misdaadslachtoffers al dan niet gelijk 
behandelt. Baseer uw antwoord op wat u heeft gehoord of zelf heeft meegemaakt. 
 
D10  TOON KAART 29  Wanneer slachtoffers aangifte komen doen van misdrijven, denkt u dan dat de 

politie rijke mensen slechter behandelt, arme mensen slechter behandelt, of worden rijke en arme 
mensen gelijk behandeld? Kies uw antwoord op deze kaart.  

 
 Rijke mensen worden slechter behandeld 1 

   Arme mensen worden slechter behandeld 2 

 Rijke en arme mensen worden gelijk behandeld  3 

   (Weet niet) 8  

 
 
D11 TOON KAART 30 En wanneer slachtoffers aangifte komen doen van misdrijven, denkt u dan dat de 

politie sommige mensen slechter behandelt vanwege hun ras of etnische groep of wordt iedereen 
gelijk behandeld? Kies een antwoord op deze kaart. 

 
                Mensen van een ander ras of andere 

etnische groep dan de meeste Belgen worden slechter behandeld  
  

 1 

       Mensen van hetzelfde ras of dezelfde etnische 
groep als de meeste Belgen worden slechter behandeld  

 

 2 

    Iedereen wordt gelijk behandeld, ongeacht hun ras of etnische 
groep 

 3 
 

                                                        (Weet niet)  
 

 8 
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D12 TOON KAART 31 Op basis van wat u heeft gehoord of zelf heeft meegemaakt, hoe succesvol 

denkt u dat de politie is in het voorkomen van misdrijven in België waarbij geweld wordt gebruikt of 
met geweld wordt gedreigd? Kies uw antwoord op deze kaart, waar 0 uiterst onsuccesvol betekent 
en 10 uiterst succesvol. 

 
                  Uiterst                                      Uiterst          (Weet 
               onsuccesvol                          succesvol             niet)     
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       88 
 
 
D13 TOON NOG STEEDS KAART 31 En hoe succesvol denkt u dat de politie is in het aanhouden van 

mensen die woninginbraken plegen in België? Gebruik dezelfde kaart.  
 

                  Uiterst                                       Uiterst          (Weet 
               onsuccesvol                            succesvol            niet)     
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10       88 
 
 
D14  TOON KAART 32  Als een gewelddadig misdrijf zou plaatsvinden in de buurt waar u woont en de 

politie wordt gebeld, hoe traag of hoe snel denkt u dat ze ter plaatse zouden zijn? Kies een 
antwoord op deze kaart, waar 0 uiterst traag betekent en 10 uiterst snel. 

 
                  Uiterst                         Uiterst       (Weet 
                   traag                                              snel                niet)     
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   88 
 
  (Gewelddadige misdrijven komen nooit voor in de buurt waar ik woon)          55 
 
 
 
Nu volgen enkele vragen over wanneer de politie misdrijven afhandelt zoals 
woninginbraken en lichamelijk geweld. De volgende vragen hebben geen kaart.  
 
D15     Gebaseerd op wat u heeft gehoord of wat u zelf heeft meegemaakt, hoe vaak zou u zeggen dat de 

politie in het algemeen de mensen in België met respect behandelt? LEES VOOR… 
 

    helemaal niet vaak, 1 

    niet erg vaak, 2 

    vaak, 3 

    of, heel erg vaak? 4 

    (Weet niet) 8 

 
 
D16     Ongeveer hoe vaak zou u zeggen dat de politie eerlijke, onpartijdige beslissingen maakt in zaken 

die ze behandelt? Zou u zeggen… LEES VOOR… 
 

    …helemaal niet vaak, 1 

    niet erg vaak, 2 

    vaak, 3 

    of, heel erg vaak? 4 

    (Weet niet) 8 



 
D17     En bij het omgaan met mensen in België, hoe vaak zou u zeggen dat de politie in het algemeen   

haar beslissingen en daden uitlegt wanneer daar om gevraagd wordt? Zou u zeggen… LEES 
VOOR… 

    …helemaal niet vaak, 1 

    niet erg vaak, 2 

    vaak, 3 

    of, heel erg vaak? 4 

    (Niemand vraagt de politie ooit om haar beslissingen  

    en daden uit te leggen)  5 

    (Weet niet) 8 

 
 
 
Nu volgen enkele vragen over uw plicht tegenover de politie in België. Gebruik deze kaart 
waar 0 helemaal niet uw plicht betekent en 10 volledig uw plicht betekent.  
 
TOON KAART 33 In hoeverre is het uw plicht om… LEES VOOR… 

  Helemaal 
niet mijn 

plicht 
 

         Volledig
mijn 

plicht 

 (Weet 
niet) 

D18 …achter de besluiten 
van de politie te staan, 
zelfs als u het er niet 
mee eens bent? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D19 …te doen wat de politie 
zegt, zelfs als u de 
redenen niet begrijpt of 
u het er niet mee eens 
bent?  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D20 …te doen wat de politie 
zegt, zelfs als u de 
manier waarop zij u 
behandelt niet prettig 
vindt?  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
TOON KAART 34 Kunt u mij aan de hand van deze kaart aangeven in welke mate u het eens of oneens 
bent met elk van de volgende uitspraken over de politie in België.   
 
LEES ELKE UITSPRAAK VOOR EN GEEF CODE AAN IN TABEL 
 
   

Helemaal 
eens 

 
 

Eens  

Niet eens, 
niet 

oneens  

 
 

Oneens 

 
Helemaal 
oneens 

 
(Weet 
niet) 

        
D21 De politie heeft over het 

algemeen hetzelfde gevoel als 
k over wat goed en fout is. i
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 
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D22 De politie verdedigt waarden 
die belangrijk zijn voor mensen 
zoals ik.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D23 Over het algemeen sta ik 

achter de manier waarop de 
politie doorgaans optreedt. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D24 
 

De beslissingen en daden van 
de politie zijn overmatig 
beïnvloed door druk vanuit 
politieke partijen en politici.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 
 
 
Nu een laatste vraag over de politie en de dingen die ze al dan niet mag doen.  
 
D25 TOON KAART 35 Hoe vaak zou u zeggen dat de politie in België zich laat omkopen? Kies een 

antwoord op deze kaart waar 0 nooit betekent en 10 altijd.  
 

 
 

Nooit 
 

          
   

Altijd 

 
(Weet 
niet) 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
Ik ga u nu enkele vragen stellen over de rechtbanken in België die misdrijven behandelen 
zoals woninginbraken en lichamelijk geweld. Baseer uw antwoord weer op wat u heeft 
gehoord of zelf heeft meegemaakt.  
 
 
D26 TOON KAART 36 Rekening houdend met alle dingen die de rechtbanken verondersteld worden te 

doen, zou u dan zeggen dat ze hun werk goed of slecht doen? Kies uw antwoord op deze kaart.  
 

 Zeer goed 1 

 Goed 2 

   Niet goed, niet slecht 3 

   Slecht 4  

   Zeer slecht 5 

   (Weet niet) 8  

 
 
D27 TOON KAART 37 Kunt u zeggen hoe vaak u denkt dat rechtbanken fouten maken waardoor 

schuldige mensen vrijuit gaan? Gebruik deze kaart waar 0 nooit betekent en 10 altijd.  
  

 
 

Nooit 
 

          
   

Altijd 

 
(Weet 
niet) 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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D28 TOON NOG STEEDS KAART 37 Hoe vaak denkt u dat de rechtbanken eerlijke, onpartijdige 
beslissingen nemen gebaseerd op getuigenissen en bewijsmateriaal dat ter beschikking wordt 
gesteld? Gebruik dezelfde kaart. 

   
 
 

Nooit 
 

          
   

Altijd 

 
(Weet 
niet) 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  

 

 

Nu enkele vragen over de kansen van verschillende mensen in België om schuldig 
bevonden te worden aan misdrijven die ze niet hebben gepleegd.  
 
D29 TOON KAART 38 Veronderstel dat twee personen – de ene rijk, de andere arm – voor de 

rechtbank verschijnen en beschuldigd worden van een identiek misdrijf dat ze niet hebben 
gepleegd. Kies een antwoord op deze kaart om aan te geven wie u denkt dat een grotere kans heeft 
om schuldig bevonden te worden. 

 

      De rijke persoon heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden      1 

  De arme persoon heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden 2 

                     Beiden hebben dezelfde kans om schuldig bevonden te worden 3 

                                             (Weet niet)     8 

 

 
D30 TOON KAART 39 Veronderstel nu dat twee personen van een verschillend ras of verschillende 

etnische groep elk voor de rechtbank verschijnen en beschuldigd worden van een identiek misdrijf 
dat ze niet hebben gepleegd. Kies een antwoord op deze kaart om aan te geven wie u denkt dat 
een grotere kans heeft om schuldig bevonden te worden. 
 

  De persoon van een ander ras of andere etnische groep dan de 
meeste Belgen heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden  

  

 1 

      De persoon van hetzelfde ras of dezelfde etnische groep als 
de meeste Belgen heeft een grotere kans om schuldig bevonden te worden 

 

 2 

    Beiden hebben dezelfde kans om schuldig bevonden te worden  3 
 

                                                        (Weet niet)  
 

 8 

 
 
 

Nu een vraag over rechters en de dingen die zij al dan niet mogen doen.  
 
 D31 TOON KAART 40 Kunt u met behulp van deze kaart zeggen hoe vaak u denkt dat rechters in 

België zich laten omkopen? 
 

 
Nooit 

 

          
Altijd 

 
(Weet 
niet) 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 



TOON KAART 41 Kunt u mij met behulp van deze kaart aangeven in welke mate u het eens of oneens 
bent met elk van de volgende uitspraken over België vandaag de dag.  
 
LEES ELKE UITSPRAAK VOOR EN GEEF CODE AAN IN TABEL 
 
 
 

 Helem
aal 

eens 

 
Eens 

Niet eens, 
niet 

oneens 

 
On-

eens 

Helema
al 

oneens 

 
(Weet 
niet) 

        
D32 Rechtbanken beschermen 

doorgaans de belangen van de rijken 
en machtigen boven die van gewone 

ensen.  m
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
D33 
 

Mensen die de wet overtreden 
zouden veel zwaardere straffen 

oeten krijgen dan nu gebruikelijk is.m
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
D34 
 

Iedereen heeft de plicht om achter 
het uiteindelijke oordeel van 
echtbanken te staan.  r

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
D35 Alle wetten zouden strikt nageleefd 

moeten worden. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8 
        
D36 Moreel juist handelen betekent soms 

de wet overtreden. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8 

D37 De beslissingen en daden van de 
rechtbanken zijn overmatig 
beïnvloed door druk vanuit politieke 

artijen en politici. p
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
 
 
 
D38 TOON KAART 42 Mensen hebben verschillende ideeën over de straffen die overtreders zouden 

moeten krijgen. Neem bijvoorbeeld de zaak van een 25-jarige man die voor de tweede maal 
schuldig bevonden is aan woninginbraak. Kies één van de volgende straffen die hij volgens u zou 
moeten krijgen.  Gebruik deze kaart.  
 
NOTA INTERVIEWER: Als de respondent meer dan één straf wil kiezen, noteer dan de straf met 
het laagste codenummer. Code 1 is het laagste en code 5 is het hoogste codenummer. 
 
Als men vraagt wat een voorwaardelijke straf of gemeenschapsdienst betekent, zeg dan:   
 
‘Een voorwaardelijke gevangenisstraf wordt enkel uitgezeten indien de overtreder een ander misdrijf 
begaat of andere specifieke voorwaarden verbreekt tijdens de voorwaardelijke termijn’ 
 
‘Gemeenschapsdienst verwijst naar een ANDERE veroordeling dan een gevangenisstraf of boete, 
waarbij de overtreder wordt gevraagd om een taak of taken te vervullen die ten goede komen aan 
de gemeenschap’  

 
 Gevangenisstraf 1 VRAAG D39 

 Voorwaardelijke gevangenisstraf 2 

Geldboete 3 

Gemeenschapsdienst 4  

Andere straf 5 

(Weet niet) 8 

 
 
 

GA NAAR INTRODUCTIE 
VOOR D40 
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VRAAG INDIEN GEVANGENISSTRAF (code 1 bij D38) 
D39 TOON KAART 43 En welke van de volgende antwoorden op deze kaart komt het dichtst bij de 

duurtijd waarvan u denkt dat hij zou moeten doorbrengen in de gevangenis? Gebruik deze kaart.  
 
   1-3 maanden 01 

   4-6 maanden 02 

   7-11 maanden 03 

   Ongeveer 1 jaar 04 

   Ongeveer 2 jaar 05 

   Ongeveer 3 jaar 06 

   Ongeveer 4 jaar 07 

   Ongeveer 5 jaar 08  

   6-10 jaar 09 

   Meer dan 10 jaar 10 

                (Weet niet)       88 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
Nu enkele vragen over wat u zou doen als u de enige getuige was van een misdrijf. Er is 
geen kaart voor de volgende vragen.  
 
D40     Stel dat u buitenshuis bent en u ziet iemand een man tegen de grond duwen en zijn portefeuille 

stelen. Hoe waarschijnlijk is het dat u de politie zou bellen? Dat is… LEES VOOR… 
 
   …helemaal niet waarschijnlijk, 1 

   niet erg waarschijnlijk, 2 

   waarschijnlijk, 3 

   of, erg waarschijnlijk? 4 

   (Weet niet) 8 

 
 
D41   Hoe bereidwillig zou u zijn om de dader te identificeren? Zou u… LEES VOOR… 
 
   …helemaal niet bereidwillig zijn, 1 

   niet erg bereidwillig zijn, 2 

   bereidwillig zijn, 3 

   of, erg bereidwillig zijn? 4 

   (Weet niet) 8 

 
D42    En hoe bereidwillig zou u zijn om te getuigen in de rechtbank tegen de beschuldigde? 
            Zou u…LEES VOOR… 
   …helemaal niet bereidwillig zijn, 1 

   niet erg bereidwillig zijn, 2 

   bereidwillig zijn, 3 

   of, erg bereidwillig zijn? 4 

   (Weet niet) 8 



Nu enkele vragen over dingen die u gedaan zou kunnen hebben.   
 
TOON KAART 44 Kunt u met behulp van deze kaart vertellen hoe vaak u elk van de volgende dingen 
gedaan heeft in de afgelopen vijf jaar? Hoe vaak heeft u… LEES VOOR… 
 

 

 Nooit 
Eén 
keer 

Twee 
keer 

3 of 4 
keer 

5 keer 
of meer 

(Weet 
niet) 

        
D43  ...een overdreven hoge of 

valse verzekeringsclaim 
ingediend? 

1 2 3 4 5 8 

        
D44 
 

...iets gekocht waarvan u 
dacht dat het misschien 
gestolen was? 

1 2 3 4 5 8 

        
D45 
 

...een verkeersovertreding 
begaan zoals te snel rijden of 
door een rood licht rijden?  

1 2 3 4 5 8 

 
 
 
 
 
 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD VAN SECTIE D IN:                        (Gebruik 24-urenklok) 

                     

 
 
 
 

* * ER IS GEEN SECTIE E * *

 30 



 
Ik wil u nu graag iets vragen over uzelf en de andere leden van uw huishouden.  
 
F1 Met inbegrip van uzelf en van eventuele kinderen, hoeveel mensen wonen hier normaal gesproken als 
     lid van dit huishouden? 
                           
      NOTEER HET AANTAL   

 
   (Weet niet)    88 
 
 
 
INTERVIEWER NEEM OP IN HUISHOUDTABEL:  
GEGEVENS VAN DE RESPONDENT (ALLEEN F2/F3),  
VERVOLGENS DIE VAN DE ANDERE LEDEN VAN HET HUISHOUDEN (F2 t/m F4), DALEND IN 
LEEFTIJD (OUDSTE EERST).   
 
VOOR HET GEMAK IS HET MISSCHIEN NUTTIG OM DE NAMEN OF INITIALEN VAN ELK LID VAN 
HET HUISHOUDEN TOE TE VOEGEN WAAR AANGEGEVEN. 
 
 
F2 CODEER GESLACHT  
 
 
F3 En in welk jaar bent u/is hij/zij geboren? (Weet niet = 8888) 
 
 
F4 TOON KAART 45 Als u op deze kaart kijkt, kunt u dan aangeven welke relatie er tussen hem/haar 
     en u is? 
 
 
[Deze bladzijde (vraag F1-F4) tegenover de volgende bladzijde (huishoudtabel)] 
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Dalende leeftijdsvolgorde (oudste eerst)――――――――――> 
Persoon  01 

(respondent) 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
NAAR KEUZE:  
Voornaam of initialen  

      

       
F2 Geslacht        
Man 1 1 1 1 1 1 
Vrouw 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Geboortejaar                         

       
F4 Relatie/ Deze 
persoon is… 

      

Echtgeno(o)t(e)/ 
partner 

 01 01 01 01 01 

Zoon/dochter (incl. stief-
, pleeg-, geadopteerd 
kind, kind van partner) 

 02 02 02 02 02 

Ouder/schoonouder/ 
ouder van 
partner/stiefouder 

 03 03 03 03 03 

Broer/zus (incl. stief-, 
pleeg-, geadopteerde 
broer / zus) 

 04 04 04 04 04 

Ander familielid  05 05 05 05 05 
Ander niet-familielid  06 06 06 06 06 
(Weet niet)  88 88 88 88 88 

 
 

Dalende leeftijdsvolgorde (oudste eerst) ――――――――――> 
Persoon  07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
NAAR KEUZE:  
voornaam of initialen  

      

       
F2 Geslacht        
Man 1 1 1 1 1 1 
Vrouw 2 2 2 2 2 2 
       

F3 Geboortejaar                         

       
F4 Relatie/ Deze 
persoon is… 

      

Echtgeno(o)t(e)/partner 01 01 01 01 01 01 
Zoon/dochter (incl. stief-, 
pleeg-, geadopteerd kind, 
kind van partner) 

02 02 02 02 02 02 

Ouder/schoonouder/ 
ouder van 
partner/stiefouder 

03 03 03 03 03 03 

Broer/zus (incl. stief-, 
pleeg-, geadopteerde 
broer/zus) 

04 04 04 04 04 04 

Ander familielid van u 05 05 05 05 05 05 
Ander niet-familielid van u 06 06 06 06 06 06 
(Weet niet) 88 88 88 88 88 88 
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F5~ INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODEER:  
 

RESPONDENT WOONT SAMEN MET ECHTGENO(O)T(E) / PARTNER 
(code 01 bij F4)

1    VRAAG F6 

ALLE ANDERE 2    GA NAAR F7 

 
 
F6 ~ TOON KAART 46  U heeft mij zonet verteld dat u samenwoont met uw echtgeno(o)t(e) / partner. 
Welke van de volgende beschrijvingen op deze kaart stemt overeen met uw situatie ten opzichte van 
hem/haar? 
 

Getrouwd 01 

n.a. 02 
VRAAG F7 

Woon samen met mijn partner – niet wettelijk erkend 
(feitelijk samenwonen)

03 

Woon samen met mijn partner – wettelijk erkend 
(wettelijk samenwonen)

04 
GA NAAR F8 

Gescheiden van tafel en bed 05 

Gescheiden 06 

(Weet niet) 88 

VRAAG F7 

 
 
 
F7~ En voor de zekerheid, mag ik u vragen of u ooit met een partner heeft samengewoond zonder ermee 
getrouwd te zijn? 
   Ja 1  

   Nee 2 

   (Weigert) 7    

   (Weet niet) 8 
 
 

VRAAG AAN IEDEREEN 
 
F8~ Mag ik u nog even vragen of u ooit gescheiden bent geweest? 
 

   Ja 1  

   Nee 2 

   (Weigert) 7    

   (Weet niet) 8 
 

F9~ INTERVIEWER CODEER:   
 

RESPONDENT WOONT SAMEN MET ECHTGENO(O)T(E) / PARTNER 
(code 01 bij F5)

1    CODEER F10 

ALLE ANDERE 2    GA NAAR F11 

    
 

F10~ INTERVIEWER CODEER:  
 

RESPONDENT WOONT SAMEN, zonder getrouwd of gescheiden te zijn 
van die persoon (code 03 of 04 bij F6)

1    VRAAG F11 

ALLE ANDERE 2    GA NAAR F12 

 



VRAAG INDIEN DE RESPONDENT NIET SAMENWOONT MET ECHTGENO(O)T(E) / PARTNER OF 
WEL SAMENWOONT  
 
F11~   TOON KAART 47 Deze vraag gaat over uw wettelijke burgerlijke staat en niet over met wie u al dan 

niet samenwoont. Kies één van de volgende beschrijvingen op deze kaart die uw huidige wettelijke 
burgerlijke staat beschrijft.  

 
            CODEER SLECHTS ÉÉN ANTWOORD: PRIORITEITSCODE4  

Getrouwd 01 

n.a. 02 

Gescheiden van tafel en bed 03 

Gescheiden 04 

Weduwe / weduwenaar 05 

Geen van bovenstaande (NOOIT getrouwd) 06 

(Weet niet) 88 

 

  

VRAAG AAN IEDEREEN 
 
F12 INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODEER:  
   
           RESPONDENT HEEFT THUISWONENDE KINDEREN 1 GA NAAR F13a 

    (code 02 bij F4)   

   HEEFT DIE NIET 2 VRAAG F13  

 
  
 
 
F13   Heeft u ooit eigen kinderen, stief-, geadopteerde of pleegkinderen, of kinderen van een partner gehad 

die in uw huishouding woonden? 
 

   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 
 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN  
 
F13a Is er een vaste telefoonlijn in (uw deel van) dit verblijf?  
          NOTA INTERVIEWER: “uw deel van” verwijst naar aparte ‘huishoudens’ die in  
          hetzelfde gebouw wonen en niet naar kamers in een huishouden. 
 

Ja 1 

Nee 2 

(Weet niet) 8 

 

                                                      
4 Registreer het antwoord dat het hoogst staat op de lijst. Bijv: als de respondent zegt dat hij/zij getrouwd is (code 01) 
en gescheiden (code 04) codeer dit dan als 01. 
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F14  TOON KAART 48 Welke omschrijving op deze kaart past het best bij de omgeving waar u woont? 
  
   Een grote stad 1 

   De voorsteden of buitenwijken van een grote stad 2 

   Een kleine stad 3 

   Een dorp 4 

   Een boerderij of woning op het platteland 5 

   (Weet niet) 8 
 
 
 
 F15~ TOON KAART 49 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u succesvol heeft beëindigd? 
          Gebruik deze kaart. 
 
NOTA INTERVIEWER: We spreken over succesvol beëindigd indien:  
•  een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is; 
•  OF een cursus of onderwijsperiode volledig werd gevolgd maar er nooit een certificaat werd uitgereikt; 
• OF een cursus of onderwijsperiode volledig werd gevolgd en een certificaat van deelname werd 

uitgereikt (en geen andere certificaten, voor bijv. het slagen voor een cursus) 

Niet voltooid lager onderwijs 1 

Getuigschrift Basisonderwijs 2 

Lager beroepsonderwijs; Lager technisch onderwijs 3 

Getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs; Diploma van het lager algemeen secundair onderwijs 4 

Studiegetuigschrift van secundair onderwijs (na 6e jaar BSO); 
Diploma van het hoger secundair beroepsonderwijs 

5 

Studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad TSO, KSO of BSO; 4de graad BSO; 
Diploma 'Ondernemersopleiding'

6 

Diploma van het secundair onderwijs (na 7e jaar BSO) 7 

Diploma van het secundair onderwijs (TSO of KSO); 
Diploma van het hoger secundair technisch (of kunst) onderwijs 

8 

Diploma van het secundair onderwijs (ASO); Diploma van het hoger algemeen secundair onderwijs 9 

Secundair onderwijs voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 10 

Certificaat van schakelprogramma of voorbereidingsprogramma 11 

Diploma hogescholenonderwijs van 1 cyclus: graduaat of professionele bachelor; 
Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 1 cyclus: postgraduaat of bachelor-na-bachelor

12 

Universitair diploma van kandidaat of academische bachelor 13 

Diploma hogescholenonderwijs van 2 cycli: licentiaat of master; Diploma van industrieel ingenieur 14 

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 2 cycli: postgraduaat of master-na-master 15 

Universitair diploma van licentiaat of master; Diploma van doctor, ingenieur (universitair), apotheker, arts 16 

Master-na-master (universiteit); Postgraduaat; Gediplomeerde in de aanvullende studies; 
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies; Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2

17 

Doctoraat; post-doctoraat 18 

(Andere)_________________________________________________ 5555 

(Weet niet) 8888 

 
NOTA INTERVIEWER: 

- Een diploma behaald in Europese en internationale scholen, huisonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie 
is equivalent aan de diploma’s van het gewoon onderwijs.  
- Gelieve zowel diploma’s of getuigschriften behaald in het buitengewoon secundair onderwijs als andere minder 
voorkomende onderwijskwalificaties te plaatsen bij (Andere) en deze zo uitgebreid mogelijk te noteren. De codering 
hiervan gebeurt nadien. 
 



Vraag F15a (F6a in Ronde 4) wordt uitgesloten voor Ronde 5.  

 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
F16      Hoeveel jaar voltijds of deeltijds onderwijs heeft u ongeveer afgerond? Geef aan in voltijdse 

equivalenten, inclusief aantal jaren verplicht onderwijs. De kleuterklas tel je niet mee, vanaf de 
lagere school wel.  
NOTA INTERVIEWER: rond het antwoord naar boven of naar beneden af naar het 
dichtstbijzijnde volledige jaar. 

 
   NOTEER: 

   (Weet niet) 88 
 
 
 
F17a TOON KAART 50 Welke van de omschrijvingen op deze kaart is van toepassing op wat u in de 
       afgelopen 7 dagen heeft gedaan? Kies alles wat van toepassing is. 
       DOORVRAGEN Welke andere?   
 

CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS 
 
   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandige, werkzaam voor familiebedrijf) 01   

   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06           

  actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (andere) 09  

    (Weet niet) 88 
 
 
 
F17b INTERVIEWER CODEER:   
   
   MEER DAN 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F17a 1 VRAAG F17c 

   SLECHTS 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F17a 2 GA NAAR F17d 
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F17c TOON NOG STEEDS KAART 50 En welke van de omschrijvingen op deze kaart past het beste bij 
uw situatie (in de afgelopen 7 dagen)? Noem slechts 1 omschrijving.  
 

CODEER SLECHTS ÉÉN ANTWOORD 
 
        
   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   
  
   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06  

 actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (andere) 09  

   (Weet niet) 88    
    
 
 
NOTA INTERVIEWER:  
Indien F17c is voorgelegd aan de respondent, kopieer code van F17c naar F17d (HOOFDACTIVITEIT) 
Indien F17c niet is voorgelegd aan de respondent, kopieer code van F17a naar F17d (HOOFDACTIVITEIT) 
 
  
F17d INTERVIEWER CODEER: HOOFDACTIVITEIT 
 
                       betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,    
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   
  
   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06  

 actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (andere) 09  

   (Weet niet) 88    
    
 
 
F17e INTERVIEWER, ZIE ANTWOORD BIJ F17a EN NOTEER CODE:   
   
   RESPONDENT HEEFT BETAALD WERK BIJ F17a 1    GA NAAR F21  
   (code 01 bij F17a).    

   RESPONDENT HEEFT GEEN BETAALD WERK BIJ F17a 2 VRAAG F18  
   (Alle codes BEHALVE 01 bij F17a). 
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F18 Zou ik nog even mogen vragen, heeft u in de afgelopen 7 dagen enig betaald werk verricht 
     gedurende een uur of langer? 
 
 

   Ja 1 GA NAAR F21 

   Nee 2 
     VRAAG F19 
   (Weet niet) 8 

 
 
 
F19 Heeft u ooit betaald werk verricht?  
 

   Ja 1 GA NAAR F20 

   Nee 2 
     VRAAG F36 
   (Weet niet) 8 

 
 
  
 
F20 In welk jaar heeft u voor het laatst betaald werk verricht?       
 
 

   NOTEER HET JAARTAL: 
 
   (Weet niet) 8888 

 
 
INTERVIEWER: Als respondent momenteel werkt (code 01 bij F17a of code 1 bij F18), vraag F21 t/m 
F34a over de huidige job. Als respondent momenteel geen betaald werk verricht, maar in het 
verleden wel betaald werk heeft verricht (code 1 bij F19), vraag F21 t/m F34a over de laatste job. 
 
NOTA INTERVIEWER: Als de respondent meer dan één job heeft, moet men antwoorden over de job 
waaraan men de meeste uren per week besteedt. Als men twee jobs heeft waaraan men evenveel uren 
besteedt, moet men antwoorden over de job waarvoor men het meest wordt betaald van de twee. 
 
F21 Was/bent u in uw belangrijkste job… LEES VOOR...    
 
   …een werknemer in loondienst, 1 GA NAAR F23  

   als zelfstandige werkzaam,  2 GA NAAR F22 

   of, werkzaam in eigen familiebedrijf? 3  
     GA NAAR F23 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
F22 Hoeveel werknemers heeft u (gehad)?    
    
   NOTEER het aantal werknemers:       GA NAAR F24 
 
   (Weet niet) 88888  
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VRAAG INDIEN WERKNEMER, FAMILIEBEDRIJF OF WEET NIET (codes 1, 3, 8 bij F21)  
F23 Heeft/had u een arbeidscontract van… LEES VOOR… 
 
    …onbepaalde duur,  1      GA NAAR F24 

    of, bepaalde duur,  2 

    of, heeft/had u geen contract?  3       VRAAG F23a 

   (Weet niet) 8  

 
 
 
VRAAG INDIEN respondent werkcontract van bepaalde duur of geen contract heeft/had (codes 2, 3 
of 8 bij F23) 
F23a*  Wanneer u startte met uw job, denkt u dat uw werkgever dat beschouwde als… LEES VOOR... 
 
  …een tijdelijke job of job van bepaalde duur van minder dan 12 maanden, 1 
 

           een tijdelijke job of job van bepaalde duur van 12 maanden of meer, 2 

                                                        of, een vaste job van onbepaalde duur?  3 

                  (Andere) 4 

   (Weet niet) 8 
          
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN DIE WERKT/VROEGER HEEFT GEWERKT 
  

 F24 Met inbegrip van uzelf, hoeveel mensen zijn/waren er ongeveer werkzaam op de plek waar u 
              gewoonlijk werkt/werkte? LEES VOOR… 
 
   …minder dan 10, 1 

   10 tot 24, 2 

   25 tot 99, 3 

   100 tot 499, 4 

   of, 500 of meer? 5 
 

   (Weet niet) 8 
 
 
 
F25 Heeft u, in uw belangrijkste job, enige verantwoordelijkheid (gehad) om leiding te geven of toezicht te 
       houden op het werk van andere werknemers?  
 

    
   Ja 1 VRAAG F26 

   Nee 2 
     GA NAAR F27 
   (Weet niet) 8 

 
 
 
F26 Voor hoeveel mensen bent/was u verantwoordelijk?  
 

 NOTEER: 
 
 (Weet niet) 88888 
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VRAAG AAN IEDEREEN DIE WERKT/VROEGER HEEFT GEWERKT 
 
TOON KAART 51 Ik ga u nu een lijstje voorlezen met dingen over uw werk. Kunt u met behulp van deze 
kaart aangeven in hoeverre de directie op uw werk u toestaat/toestond om… LEES VOOR… 

   
Ik heb/had  
geen  
invloed    

        Ik 
bepaal(de) 

dat 
helemaal 

zelf 

 
(Weet 
niet) 

F27  
 

…te beslissen hoe uw 
eigen dagelijks werk 
is/was georganiseerd? 

 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

F28  …invloed uit te 
oefenen op 
beleidsbeslissingen 
m.b.t. de activiteiten 
van de organisatie? 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

F28a* ...uw werktempo te 
veranderen of aan 
te passen? 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
F29 Wat zijn/waren uw contractueel vastgelegde uren per week (in uw belangrijkste baan) zonder betaalde 
       en onbetaalde overuren?  
 
  
   NOTEER HET AANTAL UREN: 
 
   (Weet niet) 888 
 
 
 
F30 Ongeacht uw contracturen, hoeveel uur werkt/werkte u normaal  per week (in uw belangrijkste baan), 
       met inbegrip van betaalde of onbetaalde overuren? 
   
  
   NOTEER HET AANTAL UREN: 
 
   (Weet niet) 888 
 
 
 
F31 Wat doet/deed of maakt/maakte het bedrijf/de organisatie waarvoor u werkt/heeft gewerkt 

                  hoofdzakelijk? NOTEER  
   _____________________________________________________ 
   _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 
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F32 TOON KAART 52 Voor welk soort organisatie op deze kaart werkt/werkte u? 
  1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK 
 
 Centrale of lokale overheid 01 

 Andere publieke sector (zoals onderwijs of gezondheidszorg) 02 

 Overheidsbedrijf 03  

 Privé sector 04 

 Zelfstandig 05 

 Andere 06 
  
 (Weet niet) 88 
 
 
F33 Wat is/was de naam of titel van uw hoofdberoep?  
     NOTEER  
     _____________________________________________________ 
 
 
 
F34 Wat voor werk doet/deed u het merendeel van uw tijd in uw hoofdberoep?  
    NOTEER  
    _____________________________________________________ 
    _____________________________________________________ 
   
 
 
F34a Welke opleiding of diploma’s zijn/waren er nodig voor dat werk?   
     NOTEER  
     _____________________________________________________ 
     _____________________________________________________ 
     _____________________________________________________ 
 
 
 
F34b* TOON KAART 53 Welke van de volgende redenen op deze kaart komt het meest overeen met uw 
hoofdreden om uw vorige werkgever te verlaten?   
NOTA INTERVIEWER: CODEER SLECHTS ÉÉN ANTWOORD 
 

   Ik kreeg een betere job aangeboden of ik zocht en vond 
                                                                                     een betere job  01 

    Ik besloot om mijn eigen zaak op te starten/zelfstandige te worden 02 

   Mijn contract liep af  03 

   Ik werd overbodig of ik werd ontslagen  04 

   Mijn werkgever stopte ermee 05 

   Mijn eigen- / familiebedrijf werd gesloten of verkocht 06 

   Ziekte of gehandicapt/arbeidsongeschikt 07 

   Ik ging met pensioen 08 

   Persoonlijke of familiale redenen 09 

   Andere 10 

   Nooit een werkgever verlaten 11 

   (Weet niet) 88 



 
F35 Hebt u in de afgelopen 10 jaar betaald werk verricht in een ander land gedurende een periode van 6 
       maanden of langer? 
   Ja 1 

   Nee 2 

    (Weet niet) 8 

 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
F36 Bent u ooit werkloos en op zoek naar werk geweest gedurende een periode van meer dan 3 
       maanden? 
    
   Ja 1 VRAAG F37 

   Nee 2 
     GA NAAR F39 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
 
F37 Is er zo’n periode geweest die 12 maanden heeft geduurd of langer? 

  
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
F38 Is er zo’n periode geweest in de afgelopen 5 jaar? 
NOTA INTERVIEWER: hier wordt bedoeld de periodes van meer dan 3 maanden bij F36. 
 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN  
  
F39 Bent u lid van een vakbond of soortgelijke organisatie of bent u dat ooit geweest? ZO JA, bent u 
       momenteel lid of was u vroeger lid (maar momenteel niet meer)? 
  

   Ja, momenteel 1 

  Ja, vroeger 2 

   Nee 3 

   (Weet niet) 8 
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F40 TOON KAART 54  Denkt u eens aan het inkomen van alle leden van het huishouden en al het 
        inkomen dat mogelijk door het huishouden in zijn geheel wordt ontvangen. Wat is de belangrijkste 
        bron van inkomen in uw huishouden? Gebruik deze kaart. 

 
   Lonen of weddes 01 

  Inkomen uit zelfstandige onderneming (exclusief agrarisch bedrijf) 02 

   Inkomen uit agrarisch bedrijf 03 

   Pensioenen 04 

   Werkloosheidsuitkering/afvloeiingsregeling 05 

   Andere sociale uitkeringen of toelagen 06 

   Inkomen uit roerende (beleggingen, spaargeld, verzekeringen) of 

   onroerende goederen (eigendom) 07 

   Inkomen uit andere bronnen 08 

   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 

 
 
 
 
F41 TOON KAART 55 Als u het inkomen uit alle bronnen optelt, welke letter op deze kaart komt dan 
       overeen met het totale netto-inkomen5 van uw huishouden? Indien u het precieze inkomen niet weet, 
       geef dan een schatting. Gebruik het deel van de kaart dat voor u het gemakkelijkst is: week-, maand- 
       of jaarinkomen.   

 

   J 01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

   H  10 

   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 
 
 
 

                                                      
5 “Netto-inkomen” is het inkomen na aftrek van belastingen.  
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F41a* TOON KAART 56 En welk deel van het huishoudinkomen draagt u zelf ongeveer bij? Gebruik deze 
kaart.  
   Geen 01 

   Heel erg klein 02 

   Minder dan de helft 03 

   Ongeveer de helft 04 

   Meer dan de helft 05 

   Heel erg groot 06 

   Alles 07 

   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 

 
 
 
F42 TOON KAART 57 Welke van de omschrijvingen op deze kaart komt het dichtst in de buurt van uw 
       beeld van het huidige inkomen van uw huishouden?    

 
   Comfortabel leven met het huidige inkomen 1 

   Het lukt om rond te komen met het huidige inkomen 2 

   Moeilijk rondkomen met het huidige inkomen 3 

   Heel erg moeilijk rondkomen met het huidige inkomen 4 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
F43 TOON KAART 58 Als u om één of andere reden in ernstige financiële problemen zou geraken en geld 

zou moeten lenen om rond te kunnen komen, hoe moeilijk of makkelijk zou dat zijn? Gebruik deze 
kaart. 

 
   Heel erg moeilijk 1 

   Redelijk moeilijk 2 

   Niet makkelijk, niet moeilijk 3 

   Redelijk makkelijk 4 

   Heel erg makkelijk 5 

   (Weet niet) 8 

 
 
F44 INTERVIEWER CODEER:   
   

RESPONDENT WOONT SAMEN MET ECHTGENO(O)T(E) / PARTNER 
(code 01 bij F5)

1    VRAAG F45 

WOONT NIET SAMEN 2    GA NAAR F58 
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F45~ TOON KAART 59 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw echtgeno(o)t(e)/partner succesvol 
heeft beëindigd? Gebruik deze kaart. 
 
NOTA INTERVIEWER: We spreken over succesvol beëindigd indien:  
•  een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is; 
•  OF een cursus of onderwijsperiode volledig werd gevolgd maar er nooit een certificaat werd uitgereikt; 
• OF een cursus of onderwijsperiode volledig werd gevolgd en een certificaat van deelname werd 

uitgereikt (en geen andere certificaten, voor bijv. het slagen voor een cursus) 
 

Niet voltooid lager onderwijs
 
1 

Getuigschrift Basisonderwijs 2 

Lager beroepsonderwijs; Lager technisch onderwijs 3 

Getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs; Diploma van het lager algemeen secundair onderwijs 4 

Studiegetuigschrift van secundair onderwijs (na 6e jaar BSO); 
Diploma van het hoger secundair beroepsonderwijs 

5 

Studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad TSO, KSO of BSO; 4de graad BSO; 
Diploma 'Ondernemersopleiding'

6 

Diploma van het secundair onderwijs (na 7e jaar BSO) 7 

Diploma van het secundair onderwijs (TSO of KSO); 
Diploma van het hoger secundair technisch (of kunst) onderwijs 

8 

Diploma van het secundair onderwijs (ASO); Diploma van het hoger algemeen secundair onderwijs 9 

Secundair onderwijs voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 10 

Certificaat van schakelprogramma of voorbereidingsprogramma 11 

Diploma hogescholenonderwijs van 1 cyclus: graduaat of professionele bachelor; 
Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 1 cyclus: postgraduaat of bachelor-na-bachelor

12 

Universitair diploma van kandidaat of academische bachelor 13 

Diploma hogescholenonderwijs van 2 cycli: licentiaat of master; Diploma van industrieel ingenieur 14 

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 2 cycli: postgraduaat of master-na-master 15 

Universitair diploma van licentiaat of master; Diploma van doctor, ingenieur (universitair), apotheker, arts 16 

Master-na-master (universiteit); Postgraduaat; Gediplomeerde in de aanvullende studies; 
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies; Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2

17 

Doctoraat; post-doctoraat 18 

(Andere)_________________________________________________ 5555 

(Weet niet) 8888 

 
NOTA INTERVIEWER: 

- Een diploma behaald in Europese en internationale scholen, huisonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie 
is equivalent aan de diploma’s van het gewoon onderwijs.  
- Gelieve zowel diploma’s of getuigschriften behaald in het buitengewoon secundair onderwijs als andere minder 
voorkomende onderwijskwalificaties te plaatsen bij (Andere) en deze zo uitgebreid mogelijk te noteren. De codering 
hiervan gebeurt nadien. 
 
 



F46a TOON KAART 60 Welke van de omschrijvingen op deze kaart is van toepassing op wat hij/zij de 
         afgelopen 7 dagen heeft gedaan? Kies alles wat van toepassing is.  
         DOORVRAGEN Welke andere?    
           
  CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS       
 

   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   

   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06 

 actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (andere) 09  

   (Weet niet) 88 

 
 
F46b  INTERVIEWER CODEER:   
   
   MEER DAN 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F46a 1 VRAAG F46c 

   SLECHTS 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F46a 2 GA NAAR F47 
 
 
F46c TOON NOG STEEDS KAART 60 En welke van de omschrijvingen op deze kaart past het beste bij 
         zijn/haar situatie (in de afgelopen 7 dagen)? Noem slechts 1 omschrijving. 
 
   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   

   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06 

 actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (andere) 09  

   (Weet niet) 88 

 
 
VRAAG INDIEN GEEN BETAALD WERK VERRICHT BIJ F46a (codes 02-09, 88)  
INDIEN WEL BETAALD WERK VERRICHT (code 01 bij F46a), GA NAAR F48 
 
F47 Zou ik nog even mogen vragen, heeft hij/zij in de afgelopen 7 dagen enig betaald werk verricht 
       (gedurende een uur of langer)?  

   Ja 1 VRAAG F48 

   Nee 2 
     GA NAAR F58 
   (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN PARTNER BETAALD WERK VERRICHT (code 01 bij F46a of code 1 bij F47) 
F48 Wat is de naam of titel van zijn/haar belangrijkste job?  
       NOTEER     
       _________________________________________________ 
 
 
F49 Wat voor werk doet hij/zij het merendeel van de tijd in zijn/haar belangrijkste job? 
       NOTEER 
       __________________________________________________ 
       __________________________________________________ 
       __________________________________________________ 

 
 
F50 Welke opleiding of diploma’s zijn er nodig voor die job?  
       NOTEER 
      __________________________________________________ 
      __________________________________________________ 
      __________________________________________________ 
 
 
F51 In zijn/haar belangrijkste job is hij/zij… LEES VOOR…  
 
   …een werknemer in loondienst, 1 GA NAAR F53 

   als zelfstandige werkzaam,  2 VRAAG F52 

   of, werkzaam in uw familiebedrijf? 3 
     GA NAAR F53 
   (Weet niet) 8 

 
 

F52 Hoeveel werknemers heeft hij/zij?      
 

   NOTEER HET AANTAL: 
 

   (Weet niet) 88888 
 
 
 
VRAAG INDIEN PARTNER BETAALD WERK VERRICHT (code 01 bij F46a of code 1 bij F47) 
F53  Heeft hij/zij in zijn/haar belangrijkste job enige verantwoordelijkheid om leiding te geven of toezicht te 
houden op het werk van andere werknemers?  
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   Ja 1 VRAAG F54  

   Nee 2 

     GA NAAR F57  
   (Don’t know) 8 
 
 
F54 Voor hoeveel mensen is hij/zij verantwoordelijk?  
 
   NOTEER IN AANTAL: 
 
   (Weet niet) 88888 
 
 
 
Vragen F55 en F56 (F46 en F47 in Ronde 4) worden uitgesloten voor Ronde 5.  



VRAAG INDIEN PARTNER BETAALD WERK VERRICHT (code 01 bij F46a of code 1 bij F47)  
F57 Hoeveel uur werkt hij/zij normaal per week (in zijn/haar belangrijkste job)? Reken alle betaalde en 
       onbetaalde overuren mee.  

 
 NOTEER HET AANTAL UREN 
 

   (Weet niet)   888 
 
  
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
F58~ TOON KAART 61 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw vader succesvol heeft beëindigd?  
          Gebruik deze kaart. 
 
NOTA INTERVIEWER: We spreken over succesvol beëindigd indien:  
•  een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is; 
•  OF een cursus of onderwijsperiode volledig werd gevolgd maar er nooit een certificaat werd uitgereikt; 
• OF een cursus of onderwijsperiode volledig werd gevolgd en een certificaat van deelname werd 

uitgereikt (en geen andere certificaten, voor bijv. het slagen voor een cursus) 
 

Niet voltooid lager onderwijs
 
1 

Getuigschrift Basisonderwijs 2 

Lager beroepsonderwijs; Lager technisch onderwijs 3 

Getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs; Diploma van het lager algemeen secundair onderwijs 4 

Studiegetuigschrift van secundair onderwijs (na 6e jaar BSO); 
Diploma van het hoger secundair beroepsonderwijs 

5 

Studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad TSO, KSO of BSO; 4de graad BSO; 
Diploma 'Ondernemersopleiding'

6 

Diploma van het secundair onderwijs (na 7e jaar BSO) 7 

Diploma van het secundair onderwijs (TSO of KSO); 
Diploma van het hoger secundair technisch (of kunst) onderwijs 

8 

Diploma van het secundair onderwijs (ASO); Diploma van het hoger algemeen secundair onderwijs 9 

Secundair onderwijs voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 10 

Certificaat van schakelprogramma of voorbereidingsprogramma 11 

Diploma hogescholenonderwijs van 1 cyclus: graduaat of professionele bachelor; 
Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 1 cyclus: postgraduaat of bachelor-na-bachelor

12 

Universitair diploma van kandidaat of academische bachelor 13 

Diploma hogescholenonderwijs van 2 cycli: licentiaat of master; Diploma van industrieel ingenieur 14 

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 2 cycli: postgraduaat of master-na-master 15 

Universitair diploma van licentiaat of master; Diploma van doctor, ingenieur (universitair), apotheker, arts 16 

Master-na-master (universiteit); Postgraduaat; Gediplomeerde in de aanvullende studies; 
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies; Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2

17 

Doctoraat; post-doctoraat 18 

(Andere)_________________________________________________ 5555 

(Weet niet) 8888 

 
NOTA INTERVIEWER: 

- Een diploma behaald in Europese en internationale scholen, huisonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie 
is equivalent aan de diploma’s van het gewoon onderwijs.  
- Gelieve zowel diploma’s of getuigschriften behaald in het buitengewoon secundair onderwijs als andere minder 
voorkomende onderwijskwalificaties te plaatsen bij (Andere) en deze zo uitgebreid mogelijk te noteren. De codering 
hiervan gebeurt nadien. 
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F59 Toen u 14 jaar oud was, werkte uw vader toen als werknemer in loondienst, was hij zelfstandig 
       werkzaam, of werkte hij toen niet? 
 
 
   Werknemer in loondienst 1 GA NAAR F61 

   Zelfstandig werkzaam 2 VRAAG F60 

   Niet werkzaam 3 
     GA NAAR F64 
   (Vader was dood/afwezig toen respondent 14 jaar was) 4 

   (Weet niet) 8 GA NAAR F62 

  
 
F60 Hoeveel werknemers had hij? 
 

   Geen 1 

   1 tot 24 2 GA NAAR F62 

   25 of meer 3 

   (Weet niet) 8    
  

 
  
 
VRAAG INDIEN VADER IN LOONDIENST WAS (code 1 bij F59) 
F61 Had hij enige verantwoordelijkheid om leiding te geven of toezicht te houden op het werk van andere 
       werknemers? 

    
   Ja 1  
   Nee 2   
   (Weet niet) 8 

 
   
 
VRAAG INDIEN VADER WERKZAAM WAS OF ‘WEET NIET’  (codes 1, 2 of 8 bij F59) 
F62 Wat was de naam of titel van zijn hoofdberoep? 
       NOTEER  
       ________________________________________________________ 
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F63 TOON KAART 62 Welke van de omschrijvingen op deze kaart geeft het beste weer wat voor werk hij  
       deed toen u 14 jaar oud was?  

SLECHTS ÉÉN ANTWOORD 
 
NOTA INTERVIEWER: De respondent moet zelf een categorie kiezen. Als noodzakelijk zeg: “Er is geen 
juist of fout antwoord. Kies gewoon de categorie die het beste past.” 
 
Wetenschappelijke en vakspecialistische beroepen      01 
b.v. dokter, leraar, ingenieur, kunstenaar, accountant 
 
Hoger leidinggevend beroep          02 
b.v. bankier, directeur in groot bedrijf, hogere ambtenaar, vakbondsvertegenwoordiger 
  
Administratieve beroepen          03 
b.v. secretariaatsmedewerker, kantoorbediende, office manager, boekhouder  
 
Commerciele beroepen           04 
b.v. sales manager, winkeleigenaar, winkelbediende, verzekeringsagent 
 
Dienstverlenende beroepen          05 
b.v. eigenaar van een restaurant, politieagent, kelner, verpleegkundige, verzorgende,  
kapper, job bij het leger  
 
Geschoolde arbeider           06 
b.v. ploegbaas, garagist, drukker, gereedschapsmaker, elektricien 
 
Half geschoolde arbeider           07 
b.v. metselaar, buschauffeur,  timmerman, metaalbewerker, bakker 
 
Ongeschoolde arbeider           08 
b.v. handarbeider, fabrieksarbeider 
 
Landbouwberoep            09 
b.v. zelfstandige boer, landarbeider, tractorbestuurder, visser 
 
(Weet niet)            88 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
 
F64~ TOON KAART 63 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw moeder succesvol heeft beëindigd?  
          Gebruik deze kaart. 
 
NOTA INTERVIEWER: We spreken over succesvol beëindigd indien:  
•  een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is; 
•  OF een cursus of onderwijsperiode volledig werd gevolgd maar er nooit een certificaat werd uitgereikt; 
• OF een cursus of onderwijsperiode volledig werd gevolgd en een certificaat van deelname werd 

uitgereikt (en geen andere certificaten, voor bijv. het slagen voor een cursus) 
 

Niet voltooid lager onderwijs
 
1 

Getuigschrift Basisonderwijs 2 

Lager beroepsonderwijs; Lager technisch onderwijs 3 

Getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs; Diploma van het lager algemeen secundair onderwijs 4 

Studiegetuigschrift van secundair onderwijs (na 6e jaar BSO); 
Diploma van het hoger secundair beroepsonderwijs 

5 

Studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad TSO, KSO of BSO; 4de graad BSO; 
Diploma 'Ondernemersopleiding'

6 

Diploma van het secundair onderwijs (na 7e jaar BSO) 7 

Diploma van het secundair onderwijs (TSO of KSO); 
Diploma van het hoger secundair technisch (of kunst) onderwijs 

8 

Diploma van het secundair onderwijs (ASO); Diploma van het hoger algemeen secundair onderwijs 9 

Secundair onderwijs voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 10 

Certificaat van schakelprogramma of voorbereidingsprogramma 11 

Diploma hogescholenonderwijs van 1 cyclus: graduaat of professionele bachelor; 
Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 1 cyclus: postgraduaat of bachelor-na-bachelor

12 

Universitair diploma van kandidaat of academische bachelor 13 

Diploma hogescholenonderwijs van 2 cycli: licentiaat of master; Diploma van industrieel ingenieur 14 

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 2 cycli: postgraduaat of master-na-master 15 

Universitair diploma van licentiaat of master; Diploma van doctor, ingenieur (universitair), apotheker, arts 16 

Master-na-master (universiteit); Postgraduaat; Gediplomeerde in de aanvullende studies; 
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies; Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2

17 

Doctoraat; post-doctoraat 18 

(Andere)_________________________________________________ 5555 

(Weet niet) 8888 

 
NOTA INTERVIEWER: 

- Een diploma behaald in Europese en internationale scholen, huisonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie 
is equivalent aan de diploma’s van het gewoon onderwijs.  
- Gelieve zowel diploma’s of getuigschriften behaald in het buitengewoon secundair onderwijs als andere minder 
voorkomende onderwijskwalificaties te plaatsen bij (Andere) en deze zo uitgebreid mogelijk te noteren. De codering 
hiervan gebeurt nadien. 
     



 
F65 Toen u 14 jaar oud was, werkte uw moeder toen als werkneemster in loondienst, was zij zelfstandig  
          werkzaam, of werkte zij toen niet? 

  Werkneemster in loondienst 1 GA NAAR F67 

  Zelfstandig werkzaam 2 VRAAG F66 

  Niet werkzaam 3 
    GA NAAR F70 
  (Moeder was dood/afwezig toen respondent 14 jaar was) 4 

  (Weet niet) 8 GA NAAR F68 

 
 
F66 Hoeveel werknemers had zij? 
   Geen 1 

   1 tot 24 2 GA NAAR F68 

   25 of meer 3 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
VRAAG INDIEN MOEDER IN LOONDIENST WAS (code 1 bij F65) 
F67 Had zij enige verantwoordelijkheid om leiding te geven of toezicht te houden op het werk van andere 
       werknemers?    

   Ja 1  

   Nee 2 

   (Weet niet) 8 
 
 
 
 
VRAAG INDIEN MOEDER WERKZAAM WAS OF ‘WEET NIET’ (codes 1, 2 of 8 bij F65) 
F68 Wat was de naam of titel van haar hoofdberoep?  
       NOTEER  
       _______________________________________________________ 
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F69 TOON KAART 64 Welke van de omschrijvingen op deze kaart geeft het beste weer wat voor werk zij  
       deed toen u 14 jaar oud was? SLECHTS ÉÉN ANTWOORD 
 
NOTA INTERVIEWER: De respondent moet zelf een categorie kiezen. Als noodzakelijk zeg: “Er is geen 
juist of fout antwoord. Kies gewoon de categorie die het beste past.” 
 
Wetenschappelijke en vakspecialistische beroepen      01 
b.v. dokter, leraar, ingenieur, kunstenaar, accountant 
 
Hoger leidinggevend beroep          02 
b.v. bankier, directeur in groot bedrijf, hogere ambtenaar, vakbondsvertegenwoordiger 
  
Administratieve beroepen          03 
b.v. secretariaatsmedewerker, kantoorbediende, office manager, boekhouder 
 
Commerciele beroepen           04 
b.v. sales manager, winkeleigenaar, winkelbediende, verzekeringsagent 
 
Dienstverlenende beroepen          05 
b.v. eigenaar van een restaurant, politieagent, kelner,  
verpleegkundige, verzorgende, kapper, job bij het leger  
 
Geschoolde arbeider           06 
b.v. ploegbaas, garagist, drukker, gereedschapsmaker, elektricien 
 
Half geschoolde arbeider           07 
b.v. metselaar, buschauffeur,  timmerman, metaalbewerker, bakker 
 
Ongeschoolde arbeider           08 
b.v. handarbeider, fabrieksarbeider 
 
Landbouwberoep            09 
b.v. zelfstandige boer, landarbeider, tractorbestuurder, visser 
 
(Weet niet)            88 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
  
F70 Heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden een cursus gevolgd of een lezing of conferentie 
bijgewoond om uw kennis of vaardigheden voor uw werk te verbeteren? 
 
   Ja 1 VRAAG F70a  

   Nee 2 

     GA NAAR G1 
   (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN RESPONDENT EEN CURSUS, EEN LEZING OF CONFERENTIE GEVOLGD HEEFT IN 
DE AFGELOPEN 12 MAANDEN (code 1 bij F70) 
F70a* Hoeveel dagen in totaal heeft u ongeveer besteed aan deze training(en) of opleiding(en) in de 
afgelopen 12 maanden? Gelieve twee halve dagen als één volledige dag te tellen.  
 
NOTA INTERVIEWER: ‘training of opleiding’ verwijst naar de cursus, lezing of conferentie bij F70 en 
omvat ook externe training. Avondlessen moeten geteld worden als een kwart van een dag.  
 

 NOTEER HET AANTAL DAGEN: 
 

 (Weet niet) 888 
 
 
 
F70b* TOON KAART 65 Denkt u nu alstublieft terug aan wat u heeft geleerd tijdens deze training of 
opleiding. Hoe nuttig zou hetgeen u heeft geleerd zijn indien u zou willen vertrekken en gaan werken voor 
een andere werkgever of een ander bedrijf? Gebruik deze kaart. 
 
   Zeer nuttig 1 

   Redelijk nuttig 2 

   Niet erg nuttig 3 

   Helemaal niet nuttig 4 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
F70c* TOON KAART 66 Hoeveel van deze training of opleiding werd betaald door uw werkgever of door 
uw bedrijf? Gebruik deze kaart.  
INTERVIEWER: Als alle trainingen en opleidingen gratis waren voor de werkgever of het bedrijf, codeer als 
‘Niets’. 
   Alles 1 

   Het grootste deel 2 

   Ongeveer de helft 3 

   Een klein deel 4 

   Niets 5 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
Vragen F71 en F72 (F72 en F73 in Ronde 4) worden uitgesloten voor Ronde 5.  
 
 

 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE F:                        (Gebruik 24-uren klok) 
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Nu volgen er enkele vragen over hoe u de verschillende onderdelen van uw leven met 
elkaar in evenwicht brengt.  
 
TOON KAART 67 Eerst zal ik u een lijst met uitspraken voorlezen over hoe u zich onlangs mogelijk 
gevoeld heeft. Kunt u, met behulp van de kaart, voor elke uitspraak aangeven hoe vaak u zich zo gevoeld 
heeft tijdens de laatste twee weken. 
 
  De hele 

tijd 
Meestal Meer 

dan de 
helft 

van de 
tijd 

Minder 
dan de 

helft 
van de 

tijd 

Soms Nooit (Weet 
niet) 

G1  Ik voelde me vrolijk en 
opgewekt. 

1 2 3 4 5 6 8 

G2 
 

Ik voelde me kalm en 
ontspannen. 

1 2 3 4 5 6 8 

G3 Ik voelde me actief en 
energiek. 

1 2 3 4 5 6 8 

 
 
 
TOON KAART 68 Ik lees u nu een aantal uitspraken voor over mannen en vrouwen en hun rol binnen het 
gezin. Geef met gebruik van deze kaart aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende 
uitspraken. 
 

  Helemaal 
eens 

Eens Niet eens, 
niet 

oneens 

Oneens  Helemaal 
oneens 

(Weet 
niet) 

G4 
 
 

Een vrouw moet bereid zijn 
om minder betaald werk te 
verrichten omwille van haar 
gezin. 

1 2 3 4 5 8 

G5 
 

Wanneer er niet genoeg 
banen beschikbaar zijn, 
moeten mannen meer recht 
hebben op een baan dan 
vrouwen. 

1 2 3 4 5 8 

 
 
 
G6   TOON NOG STEEDS KAART 68 Kunt u met behulp van dezelfde kaart aangeven in hoeverre u het 

eens of oneens bent met de volgende uitspraak. 'De overheid zou veel meer moeten doen om te 
voorkomen dat mensen in de armoede terechtkomen.’ 

 
 Helemaal eens 1 

 Eens 2 

 Niet eens, niet oneens 3 

 Oneens 4 

 Helemaal oneens 5 

 (Weet niet) 8 

 



G7  TOON KAART 69 Kunt u aan de hand van deze kaart zeggen hoe vaak gedurende de afgelopen 
week u zich eenzaam voelde? 

 
 Nooit of bijna nooit 1 

 Soms 2 

 Meestal 3 

 Altijd of bijna de hele tijd 4 

 (Weet niet) 8 

 

 
TOON KAART 70 Kunt u met behulp van deze kaart aangeven in hoeverre de volgende uitspraken van 
toepassing waren op u in de afgelopen drie jaar. LEES ELKE UITSPRAAK VOOR EN GEEF CODE AAN 
IN TABEL. 
 
INTERVIEWER: Als de respondent nooit vakantie heeft genomen of geen huishoudtoestellen kocht in de 
voorbije drie jaar, codeer als 00. 
 

  Hele
maal 
niet 

     In 
grote 
mate 

(Weet niet) 

G8 
 
 

Ik heb moeten rondkomen 
met een lager 
huishoudinkomen. 

0 1 2 3 4 5 6 8 

G9 
 

Ik heb mijn spaargeld 
moeten gebruiken of ben 
schulden moeten aangaan 
om in mijn gewone 
levensonderhoud te 
kunnen voorzien. 

0 1 2 3 4 5 6 8 

G10  Ik heb moeten bezuinigen 
op vakanties of nieuwe 
huishoudelijke apparatuur. 

0 1 2 3 4 5 6 8 

 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
G11 Hoeveel jaar in totaal heeft u betaald werk verricht?  
 
  NOTA INTERVIEWER : Tel voltijds en deeltijds gewerkte jaren beide als volledige jaren. Codeer zes 

maanden of meer als 01; indien minder dan zes maanden betaald werk verricht, codeer als 00. 
 
   NOTEER HET AANTAL JAREN 

   (Nooit een betaalde job gehad) 555 

   (Weet niet) 888 

 
 
G12  INTERVIEWER CODEER:  
         INTERVIEWER ZIE F17d EN CODEER:  Hoofdactiviteit van respondent 
 
   Betaald werk verricht (code 01 bij F17d) 1 VRAAG G13  

   Gepensioneerd (code 06 bij F17d) 2  
     GA NAAR G64  
   Alle andere (code 02-05, 07-09, 88 bij F17d) 3  
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VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT BETAALD WERK (code 1 bij G12)  
G13  TOON KAART 71 In uw hoofdberoep, aan welke van de volgende taken besteedt u in het algemeen 

het meeste tijd? Gebruik deze kaart. 
 
INTERVIEWER: Hoofdberoep: Als de respondent meer dan één job heeft, moet men antwoorden over de job 
waaraan men de meeste uren per week besteedt. Als men twee jobs heeft waaraan men evenveel uren 
besteedt, moet men antwoorden over de job waarvoor men het meest wordt betaald van de twee. 
     
                   INTERVIEWER: ACCEPTEER SLECHTS ÉÉN ANTWOORD 
 
    Leidinggeven aan personeel bv. besturen, 01 
    instructies geven, coördineren etc   

 Met mensen werken die niet tot de werknemers op de 02 
 werkplaats behoren bv. klanten, cliënten, patiënten, studenten   

 Met tekst en/of cijfers werken bv. lezen, schrijven, tellen,  03 
 rekenen etc.  

 Met fysieke objecten en/of fysiek materiaal werken 04 
 bv. productie, bouwen, monteren, koken, schoonmaken, schilderen,  
    herstellen, laden/lossen, transporteren etc.  

    Met dieren en/of planten werken 05 

    (Andere) 06  

    (Twee of meer van deze taken in gelijke hoeveelheden)  55 

    (Weet niet) 88 

 

 
 
G14   Als u alle jobs die u heeft gehad bij elkaar neemt, hoeveel jaren in totaal heeft u het soort werk 

gedaan dat u momenteel doet?    
 
   NOTEER HET AANTAL JAREN  
                                
                              (Weet niet) 88 
 
 
 
 
TOON KAART 72 Hoe vaak moet u voor uw werk… LEES VOOR… 
 
  Nooit Minder 

dan 1 
keer per 
maand 

1 keer 
per 

maand 

Meerdere 
keren per 

maand 

1 keer 
per 

week 

Meerder
e keren 

per week 

Elke 
dag 

(Weet 
niet) 

G15  
 

…’s avonds of ‘s 
nachts werken? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

G16 
 
 

…op het laatste 
moment nog 
overwerken? 

01 02 03 04 05 06 07 88 
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G17 TOON KAART 73 Hoe vaak moet u tijdens het weekend werken? 
 
 

Nooit Minder dan 
1 keer per 

maand 

1 keer per 
maand 

Meerdere 
keren per 

maand 

Elke week (Weet niet) 

1 2 3 4 5 8 
 
 
 
 
G18     INTERVIEWER CODEER:   
 INTERVIEWER ZIE F21 EN CODEER 
 
    Werknemer (code 1 bij F21) 1 VRAAG G19  

   Alle andere (codes 2-8 bij F21) 2 GA NAAR G46  

 
 
 
 
VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT BETAALD WERK EN WERKNEMER (code 1 bij G18) 
G19  In welk jaar begon u voor het eerst te werken voor uw huidige werkgever?  
 

NOTEER HET JAARTAL        

 

       OF CODEER         (Weet niet)     8888 
 
 
 
 
G20  TOON KAART 74 Weet u of er andere werkgevers zijn die goed gebruik zouden kunnen maken van 

wat u heeft geleerd in uw huidige job? Gebruik deze kaart. 
 
  Ja, velen 1 

               Ja, sommigen 2 

 Ja, één of twee 3 

 Nee, niemand 4 

 (Ik heb niets geleerd in mijn huidige job) 55 

                                                                               (Weet niet)        88 
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G21   TOON KAART 75 Mensen zetten zich in voor hun werk om verschillende redenen. Welke van de 
volgende redenen op deze kaart is de belangrijkste reden waarom u zich inzet voor uw werk? 

 
          INTERVIEWER: Vraag de respondent om te kiezen vooraleer 'andere' te accepteren 
 
 De belangrijkste reden waarom ik mij inzet voor mijn werk is: 
 

om tevreden te zijn met wat ik bereik 01 

om mijn job te behouden 02 

omdat mijn werk nuttig is voor andere mensen 03 

om een hoger loon of promotie te krijgen 04 

omdat mijn taken interessant zijn 05 

omdat het ieders plicht is om altijd zijn best te doen 06 

          (Andere) 07 

 

 

VRAAG G22 

 

                                         (Ik zet mij niet in voor mijn werk) 

(Weet niet)

55 

88 
GA NAAR G23  

 

 
 
 
VRAAG G22 INDIEN EEN REDEN IS GEGEVEN BIJ G21 (codes 01-07) 
G22 TOON KAART 76 En wat is de tweede belangrijkste reden? Gebruik deze kaart. 
 
INTERVIEWER: Vraag de respondent om te kiezen vooraleer 'andere' te accepteren 
 
De tweede belangrijkste reden waarom ik mij inzet voor mijn werk is: 
 

om tevreden te zijn met wat ik bereik 01 

om mijn job te behouden 02 

omdat mijn werk nuttig is voor andere mensen 03 

om een hoger loon of promotie te krijgen 04 

omdat mijn taken interessant zijn 05 

omdat het ieders plicht is om altijd zijn best te doen 06 

(Andere) 07 

(Geen tweede reden) 55 

(Weet niet) 88 

 
 
 

 
G23  Als iemand tegenwoordig zou solliciteren naar uw baan, zouden ze enig onderwijs of een 

beroepsopleiding nodig hebben na de verplichte scholing tot 18 jaar? 
 
   Ja 1 VRAAG G24  

   Nee 2 
     GA NAAR G25  
   (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN JA BIJ G23 (code 1) 
G24 TOON KAART 77 Hoeveel jaar onderwijs of beroepsopleiding na de verplichte scholing zouden ze    

ongeveer nodig hebben? Gebruik deze kaart. 
 
 Minder dan 1 jaar (na hun leerplichtjaren) 01 

 ongeveer 1 jaar 02 

 ongeveer 2 jaar 03 

 ongeveer 3 jaar 04 

 ongeveer 4-5 jaar 05 

 ongeveer 6-7 jaar 06 

 ongeveer 8-9 jaar 07 

 10 jaar of meer (bovenop de leerplicht) 08 

 (Weet niet) 88 
 
 
 
VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT BETAALD WERK EN WERKNEMER (code 1 bij G18)   
G25 TOON KAART 78 Als iemand met de juiste opleiding en kwalificaties uw baan zou overnemen, hoe 

lang zou het dan duren voordat hij of zij het werk redelijk goed kan verrichten? 
 
 1 dag of minder 01 

 2-6 dagen 02 

 1-4 weken 03 

 1-3 maanden 04 

 meer dan 3 maanden, tot 1 jaar 05 

 meer dan 1 jaar, tot maximaal 2 jaar 06 

 meer dan 2 jaar, tot maximaal 5 jaar 07 

 meer dan 5 jaar 08 

 (Weet niet) 88 
 
 
 

TOON KAART 79 Kunt u met behulp van deze kaart aangeven in hoeverre elk van de volgende uitspraken 
over uw huidige baan waar zijn? 
 

  Helema
al niet 
waar 

Een 
beetje 
waar 

Grotende
els waar 

Heel erg 
waar 

(Weet 
niet) 

G26 
 

Er is veel afwisseling in 
mijn werk. 

1 2 3 4 8 

G27 
 

Mijn baan vereist dat ik 
voortdurend nieuwe dingen 
bijleer. 

1 2 3 4 8 

G28 
 

Mijn loon of salaris hangt 
af van hoeveel ik mij inzet 
voor mijn werk. 

1 2 3 4 8 

G29 
 

Ik kan rekenen op de steun 
en hulp van mijn collega's 
indien nodig. 

1 2 3 4 8 
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G30 
 

Mijn gezondheid of 
veiligheid lopen gevaar 
door mijn werk. 

1 2 3 4 8 

G31 
 

Ik kan beslissen op welk 
tijdstip ik begin en ophoud 
met werken. 

1 2 3 4 8 

G32 
 

Mijn job is zeker.  1 2 3 4 8 

G33 
 

Ik zal mogelijk moeten 
veranderen naar een 
minder interessante job in 
mijn organisatie in de 
komende 12 maanden. 

1 2 3 4 8 

 
 
 
VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT BETAALD WERK EN WERKNEMER (code 1 bij G18)   
TOON KAART 80 Nog steeds in verband met de baan die u nu heeft, in hoeverre bent u het eens of 
oneens met elk van de volgende uitspraken? 
 

  Helemaa
l eens 

Eens Niet eens, 
niet 

oneens 

Oneens  Helemaal 
oneens 

(Weet 
niet) 

G34 
 

Mijn baan vereist 
dat ik heel hard 
werk. 

1 2 3 4 5 8 

G35 
 

Ik lijk nooit 
voldoende tijd te 
hebben om alles 
op mijn werk af te 
krijgen. 

1 2 3 4 5 8 

G36 
 

Mijn carrière-
mogelijkheden zijn 
goed. 

1 2 3 4 5 8 

 
 
G37   Is uw rechtstreekse chef of baas een man of een vrouw? 
 
 Man 1 

 Vrouw 2 

 
 
G38   TOON KAART 81 Hoe groot is het aandeel vrouwen op uw werkplek?  
          NOTA INTERVIEWER: De werkplek is de instelling waar of van waaruit  

 de respondent werkt. 
  Geen 01 

 Heel erg klein 02 

 Minder dan de helft 03 

 Ongeveer de helft 04 

 Meer dan de helft 05 

 Heel erg groot 06 

 Allemaal 07 

 (Weet niet) 88 
 



G39   TOON KAART 82 Hoe moeilijk of hoe makkelijk denkt u dat het is voor uw rechtstreekse baas om te 
weten hoe hard u zich inzet voor uw werk? 

 
Uiterst 

moeilijk 
         Uiterst 

makkelijk 
(Weet 
niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

  

G40  TOON NOG STEEDS KAART 82 Hoe moeilijk of makkelijk zou het voor u zijn om een gelijkwaardige 
of betere job bij een andere werkgever te krijgen indien u uw huidige job zou moeten verlaten? 

 
Uiterst 

moeilijk 
         Uiterst 

makkelijk 
(Weet 
niet) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 

 
 
 
G41   TOON NOG STEEDS KAART 82 Volgens u, hoe moeilijk of gemakkelijk zou het zijn voor uw 

werkgever om u te vervangen als u weg zou gaan? Gebruik dezelfde kaart. 
 
 

Uiterst 
moeilijk 

         Uiterst 
makkelijk 

(Zou niet 
vervangen 

worden) 

(Weet 
niet) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 55 88 
 
 
 
G42  Zijn er op uw werkplek regelmatig bijeenkomsten onder vertegenwoordigers van de werkgever en 

werknemers, waarin arbeidsvoorwaarden en de manier van werken besproken kunnen worden? 
 
   NOTA INTERVIEWER: Werkplek is de instelling waar of van waaruit de respondent werkt. 
 
   Ja 1 VRAAG G43  

   Nee 2 
     GA NAAR G44  
   (Weet niet) 8 
 
 
VRAAG INDIEN JA BIJ G42 (code 1)  
G43 TOON KAART 83 Hoeveel invloed zou u zeggen dat deze besprekingen over het algemeen  
   hebben op beslissingen die uw arbeidsvoorwaarden en manier van werken aangaan?  

Kies een antwoord op deze kaart. 
 
     Weinig of geen invloed 1 

 Enige invloed 2 

 Redelijk wat invloed 3 

 Zeer veel invloed 4 

    (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT BETAALD WERK EN WERKNEMER (code 1 bij G18)  
G44    TOON NOG STEEDS KAART 83 Hoeveel invloed zou u zeggen dat vakbonden  
     op uw werkplek doorgaans hebben op beslissingen die uw arbeidsvoorwaarden en  
     manier van werken aangaan? Gebruik deze kaart. 
 
    Weinig of geen invloed 1 

 Enige invloed 2 

 Redelijk wat invloed 3 

 Zeer veel invloed 4 

 (Geen vakbonden/vakbondsleden op de werkplek) 55 

                                                                                (Weet niet)       88 
 

 
 
G45   TOON KAART 84 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak? ‘Rekening 

houdend met al mijn inspanningen en prestaties in mijn werk, vind ik dat ik naar behoren betaald 
word’. Gebruik deze kaart.  

 

          Helemaal eens       1 
 

 Eens 2 

 Niet eens, niet oneens 3 

 Oneens 4 

 Helemaal oneens 5 

 (Weet niet) 8 

 
 
VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT = BETAALD WERK (code 1 bij G12)  
TOON KAART 85 Gebruik deze kaart. Hoe vaak... LEES VOOR... 
 
  Nooit Bijna 

nooit 
Soms Vaak Altijd (Geen 

partner/
gezin) 

(Weet 
niet) 

G46 
 

...blijft u piekeren 
over problemen op 
het werk wanneer u 
niet aan het werk 
bent? 

1 2 3 4 5 - 8 

G47 
 

…voelt u zich na het 
werk te moe om van 
de dingen te genieten 
die u thuis zou willen 
doen? 

1 2 3 4 5 - 8 

G48 
 

…merkt u dat u 
vanwege uw werk 
niet zoveel tijd aan 
uw partner of gezin 
kunt besteden als u 
zou willen? 

1 2 3 4 5 6 8 

 
NOTA INTERVIEWER: ‘Partner' vermeld in G48 verwijst naar partners van hetzelfde of andere 
geslacht dan de respondent (dit geldt voor alle vragen in deze module). 
 



 
G49 INTERVIEWER CODEER:  

INTERVIEWER ZIE G48 EN CODEER  
 
   Code 06 (Geen partner/gezin) bij G48 1 GA NAAR G53 

   Alle andere - codes 01-05 of 88 bij G48 2 VRAAG G50  

 
 
 
TOON NOG STEEDS KAART 85 Gebruikt u deze kaart. Hoe vaak... LEES VOOR... 
                                                                             
  Nooit Bijna 

nooit 
Soms Vaak Altijd (Weet 

niet) 
G50  
   

… merkt u dat uw partner 
of gezinsleden schoon 
genoeg heeft/hebben van 
de druk die veroorzaakt 
wordt door uw werk. 

1 2 3 4 5 8 

 G51 
 

...merkt u dat uw 
verantwoordelijkheden 
voor uw gezin u 
verhinderen de nodige tijd 
te besteden aan uw job? 

1 2 3 4 5 8 

G52 
 

…merkt u dat u zich 
moeilijk op uw werk kan 
concentreren vanwege de 
verantwoordelijkheden 
voor uw gezin? 

1 2 3 4 5 8 

 
 
 
VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT = BETAALD WERK (code 1 bij G12)  
G53 TOON KAART 86 Hoe tevreden bent u in uw hoofdberoep? Maak gebruik van deze kaart waar  

0 uiterst ontevreden betekent en 10 uiterst tevreden. 
 
 

Uiterst       Uiterst (Weet 
ontevreden tevreden niet) 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 
 
 
 
G54 TOON NOG STEEDS KAART 86 En hoe tevreden bent u met het evenwicht tussen de tijd  

     die u aan uw betaald werk besteedt en de tijd die u aan andere dingen besteedt?  
     Gebruik dezelfde kaart. 

 
 

Uiterst       Uiterst (Weet 
ontevreden tevreden niet) 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 
 
 
 

 64 



G55     TOON KAART 87 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak?  
  ‘Ik zou plezier beleven aan het uitoefenen van mijn huidige job zelfs wanneer ik het geld niet  
  nodig zou hebben’. Gebruik deze kaart. 
          Helemaal eens      1 
 

 Eens 2 

 Niet eens, niet oneens 3 

 Oneens 4 

 Helemaal oneens 5 

 (Weet niet) 8 
 
 
 

 

G56    Wat is uw normaal brutoloon of salaris vóór aftrek van belastingen en sociale bijdragen? 
 

NOTEER BEDRAG in Euro’s     GA NAAR G57  

 65 

 
    

    OF CODEER                                                (Weigert) n7     GA NAAR G58 
                  (Weet niet) n8     GA NAAR G58 
 
[voor ontbrekende waarden, zie dataprotocol.] 

 
 
 
G57 Op welke periode heeft dat loon of salaris betrekking? 
 

Eén uur 01 

Eén dag 02 

Eén week 03 

Twee weken 04 

Vier weken 05 

Een kalendermaand 06 

Een jaar 07 

Andere__________________ 08 

(Weet niet) 88 

 
 
 
VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT = BETAALD WERK (code 1 bij G12) 
Kunt u mij vertellen of het volgende u al dan niet is overkomen in de afgelopen drie jaar? 
Heeft u… LEES VOOR… 
  Ja Nee (Weet 

niet) 
 

G58  …minder interessant werk moeten doen? 1 2 8 

G59  …een loonsvermindering moeten aanvaarden? 1 2 8 

G60  …minder uren moeten werken? 1 2 8 

G61  …minder zekerheid gehad in uw job? 1 2 8 
 
 
 



G62 Zou u zeggen dat de organisatie waarvoor u werkt gedurende de laatste drie jaar ervaring heeft 
gehad met... LEES VOOR…  

 
NOTA INTERVIEWER: Als respondent minder dan drie jaar in de organisatie werkt,  
vraag dan 'sinds u bij de organisatie bent komen werken'. 
 

    …veel financiële moeilijkheden, 1 

    enigszins financiële moeilijkheden, 2 

    niet veel financiële moeilijkheden, 3  

    of, geen financiële moeilijkheden? 4 

    (Weet niet) 8 

 
 
G63 En zou u zeggen dat het aantal werknemers dat in dienst is bij de organisatie waarvoor u werkt 

gedurende de afgelopen drie jaar… LEES VOOR… 
 

NOTA INTERVIEWER: Als respondent minder dan drie jaar in de organisatie werkt,  
vraag dan 'sinds u bij de organisatie bent komen werken'. 
 

    …sterk is gedaald, 1 

    een beetje is gedaald, 2 

    niet is veranderd, 3  

    een beetje is gestegen, 4  

    of, sterk is gestegen? 5 

    (Weet niet) 8 

 
IEDEREEN 
 
G64  INTERVIEWER CODEER: 

INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODEER  
 
   RESPONDENT IS GEBOREN NA 1940 (JONGER DAN 70) 1 VRAAG G65  

RESPONDENT IS GEBOREN IN OF VOOR 1940 (OUDER DAN 70) 2 GA NAAR G73  
 
 
 
VRAAG INDIEN RESPONDENT JONGER DAN 70 (code 1 bij G64) 
TOON KAART 88 Als u een baan zou moeten kiezen, hoe belangrijk zou elk van de volgende aspecten 
dan voor u persoonlijk zijn? Gebruik deze kaart.  
 

  Helemaal 
niet 

belangrijk 

Niet 
belangrijk 

Niet 
belangrijk, 

niet 
onbelangrijk 

Belangrijk Heel erg 
belangrijk 

(Weet 
niet) 

G65 
 

Een baan die u in 
staat stelt uw 
eigen initiatieven 
te ontplooien 

1 2 3 4 5 8 

G66 
 

Een job met 
zekerheid 

1 2 3 4 5 8 

G67 
 

Een hoog inkomen 1 2 3 4 5 8 
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G68 
 

Een baan die het 
mogelijk maakt om 
werk met de 
verantwoordelijkhe
den voor het gezin 
te combineren 

1 2 3 4 5 8 

G69 
 

Een job met goede 
opleidingsmogelijk
heden 

1 2 3 4 5 8 

 
 
 

G70 TOON KAART 89 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak?  
‘Ik zou plezier beleven aan het uitoefenen van een betaalde job zelfs wanneer ik het geld  
niet nodig zou hebben.’ Gebruik deze kaart. 
 

          Helemaal eens       1 
 

 Eens 2 

 Niet eens, niet oneens 3 

 Oneens 4 

 Helemaal oneens 5 

                (Weet niet)       8 
 
 
 
G71     Als u terug denkt aan de afgelopen 3 jaar, wat was, indien van toepassing, de langste  
         periode in maanden waarin u voortdurend werkloos en werkzoekend was? 
 
             INTERVIEWER: ACCEPTEER SCHATTINGEN. ROND AF NAAR DICHTSBIJZIJNDE  
             AANTAL MAANDEN 
 
   NOTEER HET AANTAL MAANDEN  
                                                  
   (Niet werkloos in afgelopen 3 jaar)     00  
   (Weet niet)     88 
                                
 
 
 

G72     Hoeveel uren per week zou u het liefst werken, in het besef dat uw inkomen hoger  
of lager is naargelang het aantal uren dat u werkt? 

 
INTERVIEWER: als de respondent ‘geen uren’ antwoord, codeer als 00 

 
   NOTEER HET AANTAL UREN 

   (Weet niet) 888 

 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
G73  INTERVIEWER CODEER: 

INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODEER. 
 
RESPONDENT WOONT SAMEN MET ECHTGENO(O)T(E) / PARTNER      1  VRAAG G74 
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   (code 01 bij F5)  

   INDIEN NIET       2  GA NAAR G83 



 

VRAAG INDIEN RESPONDENT SAMENWOONT MET ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER (code 1 bij G73) 
G74  Als u zou kunnen kiezen, hoeveel uur per week zou u willen dat uw partner zou werken, als u er  
            rekening mee houdt dat uw partners inkomen hoger of lager is naargelang het aantal uren dat  
            hij/zij werkt? 
 

       INTERVIEWER: als de respondent antwoordt 'geen uren', codeer dan als 00 
 
   NOTEER HET AANTAL UREN 

   (Weet niet) 888 

 
 
G75     Als u terug denkt aan de afgelopen 3 jaar, wat was, indien van toepassing, de langste  
             periode in maanden waarin uw partner voortdurend werkloos en werkzoekend was? 
 

INTERVIEWER: ACCEPTEER SCHATTINGEN. ROND AF NAAR DICHTSBIJZIJNDE AANTAL 
MAANDEN. 

 
   NOTEER HET AANTAL MAANDEN  
                                                              
                                        (Partner niet werkloos in afgelopen 3  jaar)     00 

        (Weet niet)     88 
 
 
G76  TOON KAART 90 Ik zou het nu even willen hebben over huishoudelijk werk. Met huishoudelijk werk 

bedoel ik al het werk dat een huishouden meebrengt, zoals koken, wassen, schoonmaken, kleding 
verzorgen, boodschappen doen, onderhoud van huis en tuin. Onder huishoudelijk werk verstaan we 
niet de zorg voor kinderen en voor andere mensen en vrijetijdsactiviteiten.  

 In totaal, hoeveel uren per week besteedt u persoonlijk ongeveer aan huishoudelijk werk? 
  

NOTA INTERVIEWER: ACCEPTEER SCHATTINGEN. ROND AF OP HET DICHTSTBIJ  
GELEGEN HELE UUR 

               
   NOTEER HET AANTAL UREN 
    
   (Weet niet) 888 
 
 
G77     TOON NOG STEEDS KAART 90 En uw echtgenoot of partner? Hoeveel uur besteedt hij/zij 

ongeveer per week aan huishoudelijk werk? 
 
NOTA INTERVIEWER: ACCEPTEER SCHATTINGEN EN ROND AF OP HET DICHTSTBIJ 
GELEGEN HELE UUR. 

 
   NOTEER HET AANTAL UREN 
 
   (Weet niet) 888 
 
 
G78   TOON KAART 91 Koppels zijn het soms oneens over het huishouden en gezinskwesties.  

Gebruik deze kaart en geef aan hoe vaak u en uw echtgeno(o)t(e)/partner het oneens zijn  
over geldzaken. 

 
 Nooit Minder 

dan 1 keer 
per maand 
 

1 keer 
per 

maand 

Meerdere 
keren per 

maand 

1 keer 
per 

week 

Meerdere 
keren per 

week 

Elke 
dag 

(Weet 
niet) 

 01 02 03 04 05 06 07 88 
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G79               INTERVIEWER CODEER: 

          INTERVIEWER ZIE F46a OR F47 EN CODEER 
 
  PARTNER VAN DE RESPONDENT HEEFT BETAALD WERK VERRICHT      1  VRAAG G80 
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   (code 01 bij F46a of 1 bij F47) 

                               PARTNER HEEFT GEEN BETAALD WERK VERRICHT      2  GA NAAR G83 
 
 
TOON NOG STEEDS KAART 91 Hoe vaak brengt het werk van uw partner met zich mee dat…  
LEES VOOR… 
 

  Nooit Minder 
dan 1 

keer per 
maand 

 

1 keer 
per 

maan
d 

Meerde
re keren 

per 
maand 

1 keer 
per 

week 

Meerde
re keren 

per 
week 

Elke 
dag 

(Weet 
niet) 

G80 
 

...hij/zij 's 
avonds of 's 
nachts werkt? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

G81 
    

...hij/zij op het 
laatste 
moment moet 
overwerken? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 
 
 
G82 TOON KAART 92 Gebruik deze kaart en geef aan hoe vaak de job van uw partner werken in het 

weekend met zich meebrengt. 
 

Nooit Minder dan 
1 keer per 

maand 
 

1 keer per 
maand 

Meerdere 
keren per 

maand 

Elke week (Weet niet) 

1 2 3 4 5 8 
 

 
 
IEDEREEN 
 
G83       INTERVIEWER CODEER:  

  INTERVIEWER ZIE G12 EN CODEER:  
 

Hoofdactiviteit van respondent is gepensioneerd
(code 2 bij G12) 

1 VRAAG G84 

Alle andere (codes 1 of 3 bij G12) 2 GA NAAR G86 

 
 
 
VRAAG INDIEN HOOFDACTIVITEIT GEPENSIONEERD (Code 1 bij G83) 
G84   In welk jaar ging u met pensioen? 
 

  NOTEER HET JAAR    VRAAG G85 

 

 OF CODEER (Nooit een betaalde baan gehad) 0000 GA NAAR G86  
(Weet niet)    8888 VRAAG G85  

    



 
 
G85  Wou u toen met pensioen of zou u liever uw betaald werk hebben voortgezet? 
 

Wou toen met pensioen gaan 1 

Liever betaald werk voortgezet 2 

(Weet niet) 8 

 
 
 
IEDEREEN 
 
G86   INTERVIEWER CODEER: 

  INTERVIEWER ZIE F3 EN CODEER 
 
RESPONDENT IS GEBOREN IN OF VOOR 1964 (OUDER DAN 45) 1 VRAAG G87  

   RESPONDENT IS GEBOREN NA 1964 (JONGER DAN 45) 2 GA NAAR G88 
 
 
 
 
 
VRAAG INDIEN RESPONDENT OUDER IS DAN 45 (code 1 bij G86) 

G87  Op welke leeftijd zou u of had u graag met pensioen willen gaan? 

 
NOTEER LEEFTIJD            GA NAAR INTERVIEW EINDDATUM 

 

  (Weet niet)   888             GA NAAR INTERVIEW EINDDATUM 

 
 
 
VRAAG INDIEN RESPONDENT 45 JAAR OF JONGER IS (code 2 bij G86) 
G88   TOON KAART 93 Bent u van plan een kind te krijgen in de komende drie jaar?   

Gebruik deze kaart. 
 
NOTA INTERVIEWER: ALS RESPONDENT OF PARTNER VAN DE RESPONDENT ZWANGER IS, 
CODEER ALS 04. ADOPTIE TELT OOK MEE. 

 
 Zeker niet 1 

 Waarschijnlijk niet 2      

 Waarschijnlijk wel 3  

 Zeker wel 4 

 (Weet niet) 8 

 
 
 VUL INTERVIEW EINDDATUM EN EINDTIJD IN 
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