I. Huishoudenskenmerken
• Wonen er op dit adres één of meerdere huishoudens?
2 één huishouden
2 meerdere huishoudens
• Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend?
Indien groter dan één
• Hoe is uw huishouden samengesteld?
1. echtpaar / vaste partner alleen (samenwonend / getrouwd stel zonder kinderen)
2. echtpaar / vaste partner + kind(eren)
3. echtpaar / vaste partner + kind(eren) + ander(en)
4. echtpaar / vaste partner + ander(en)
5. eenoudergezin + kind(eren)
6. eenoudergezin + kind(eren) + ander(en)
7. overig
• Geslacht respondent
2 Man
2 Vrouw
• Mag ik vragen wat uw leeftijd is?
2 leeftijd in jaren
Indien weigering
• Zou u kunnen aangeven of u jonger bent dan 50 jaar, tussen de 50 en 65 jaar, of 65 of ouder bent?
2 jonger 50 jaar
2 50 tot en met 64 jaar
2 65 jaar of ouder
• Wat is de leeftijd van uw partner?
2 leeftijd in jaren
Indien weigering
• Zou u kunnen aangeven of uw partner jonger is dan 50 jaar, tussen de 50 en 65 jaar, of 65 of ouder
is?
2 jonger 50 jaar
2 50 tot en met 64 jaar
2 65 jaar of ouder
• Wat is de leeftijd van de overige leden van uw huishouden, in jaren?
2 leeftijd in jaren
• Wat is op dit moment uw burgerlijke staat?
1. gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed)
2. voor de wet gescheiden
3. weduwe / weduwnaar
4. nooit gehuwd geweest
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2. Geboorteland en Nationaliteit
• Wat is uw nationaliteit?
1. Nederlands
2. Turks
3. Marokkaans
4. Surinaams

5. Duits
6. Ver. Koninkrijk (Gr. Britt. & Nrd. Ierland)
7. Belgisch
8. anders

• In welk land bent u geboren?
1. Nederland
6. Ver. Koninkrijk (Gr. Britt. & Nrd. Ierland)
2. Turkije
7. België
3. Marokko
8. Nederlandse Antillen/Aruba
4. Suriname
9. Indonesië
5. Duitsland
10. anders
• Wat is het geboorteland van uw vader?
2 Antwoordcategorieën: zie bij geboorteland ondervraagde persoon
• Wat is het geboorteland van uw moeder?
2 Antwoordcategorieën: zie bij geboorteland ondervraagde persoon
• Wat is de nationaliteit van uw partner?
2 Antwoordcategorieën: zie bij nationaliteit ondervraagde persoon
• In welk land is uw partner geboren?
2 Antwoordcategorieën: zie bij geboorteland ondervraagde persoon
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3. Woningkenmerken
De volgende vragen gaan over de woning waarin u woont.
• Bent u of is een van de leden van uw huishouden, eigenaar van de woning?
2 ja (koopwoning)
2 nee (huurwoning)
• In welk jaar is uw woning gebouwd?
Indien niet bekend
• Kunt u aangeven of de woning gebouwd is in de periode...
1. 1945 of eerder (vooroorlogse woning)
2. 1946 tot en met 1959
3. 1960 tot en met 1970
4. 1971 tot en met 1980
5. 1981 tot en met 1990
6. 1991 of later
• In wat voor soort woning woont u?
1. eengezinswoning
2. meergezinswoning
Indien meergezinswoning
• Is er een huismeester aanwezig?
2 ja
2 nee
• Is er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte / recreatieruimte aanwezig?
2 ja
2 nee
• Zijn er gemeenschappelijke eet- en of zorgvoorzieningen aanwezig?
2 ja
2 nee
• Is er een gemeenschappelijke tuin aanwezig?
2 ja
2 nee
• Heeft u een gesloten of een open keuken?
2 gesloten keuken
2 open keuken
• Heeft uw woning een bijkeuken?
2 ja
2 nee
• Hoeveel toiletten heeft uw woning?
• Hoeveel (afzonderlijke) slaapkamers heeft uw woning?
• Heeft uw woning een badkamer of doucheruimte?
2 ja
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2 nee
Indien ja
• Heeft u daarin een bad?
2 ja
2 nee
• Heeft u daarin een douche?
Douche in een bad telt ook mee.
2 ja
2 nee
• Heeft u daarin een toilet?
2 ja
2 nee
• Heeft uw woning een (beloopbare) zolder?
Vliering telt niet mee. Het gaat om ruimten waar bijvoorbeeld een werkruimte van gemaakt is of kan
worden.
2 ja
2 nee
• Heeft uw woning een tochtportaal?
Een tochtportaal is een kleine ruimte direct achter de voordeur die via een deur toegang geeft tot de hal
en de rest van de woning. De hal vanaf de voordeur tot de deuren van de woonkamer, keuken, trap
e.d. is geen tochtportaal.
2 ja
2 nee
• Heeft u bij uw woning een garage?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Wordt deze gebruikt om een auto in te stallen?
1. ja
2. nee (maar heeft wel een auto)
3. n.v.t., heeft geen auto
• Heeft u een schuur bij uw woning?
2 ja
2 nee
• Heeft uw woning een kelder?
2 ja
2 nee
• Heeft een bedrijfsruimte / praktijkruimte bij uw woning?
2 ja
2 nee
• Heeft uw woning een aparte berging / bergruimte?
2 ja
2 nee
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• Heeft uw woning een privé-buitenruimte, zoals een tuin of balkon?
Dakterras, patio, binnenplaats, erf enz. tellen ook mee.
2 ja
2 nee
• Wat is ongeveer de totale oppervlakte van deze (privé-) buitenruimte in vierkante meters?
• Is de woning waarin u woont speciaal bedoeld voor ouderen?
2 ja
2 nee
• Is uw woning bereikbaar zonder trappen te hoeven lopen?
2 ja
2 nee
• Liggen in uw woning de woonkamer, keuken, sanitair en tenminste één slaapkamer, op dezelfde
verdieping, dus allemaal gelijkvloers?
2 ja
2 nee
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4. Huurwoning
• Van wie huurt u uw woning?
1. sociale verhuurder (corporatie / woningbouwver. / gem. woningbedrijf)
2. rijk, provincie, waterschap
3. particuliere verhuurder (pensioenfonds, verz. maatschappij, belegger, makelaar)
4. particulier persoon (huisbaas)
5. anders / geen van deze
Indien sociale verhuurder
• Van welke corporatie / woningbouwvereniging of gemeentelijk woningbedrijf huurt u uw woning?
• Over welke periode betaalt u de huur? Is dat per:
1. maand
2. 4 weken
3. week
4. andere periode
• Hoeveel bedraagt de totale huur van deze woning per (maand / 4 weken / week) ?
Het gaat om het totale bedrag dat aan de eigenaar of verhuurder wordt betaald.
• Is de huurprijs inclusief kosten voor water?
2 ja
2 nee
• Is de huurprijs inclusief kosten voor verwarming?
2 ja
2 nee
• Is de huurprijs inclusief kosten voor elektriciteit?
2 ja
2 nee
Indien meergezinswoning
• Is de huurprijs inclusief kosten voor een centraal antennesysteem?
1. ja
2. nee
3. n.v.t. geen centraal antennesysteem aanwezig
• Is de huurprijs inclusief kosten voor een kabelaansluiting?
1. Ja
2. nee
3. n.v.t. geen kabelaansluiting aanwezig
Indien garage aanwezig
• Is de huurprijs inclusief kosten voor de huur van uw garage?
2 ja
2 nee
• Zijn er in de huurprijs nog overige servicekosten inbegrepen?
2 ja
2 nee
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• Ontvangt u individuele huursubsidie?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Ontvangt u deze huursubsidie per maand of per kwartaal?
2 per maand
2 per kwartaal
• Welk bedrag aan huursubsidie ontvangt u per (maand / kwartaal)?
• Wordt de huursubsidie aan de verhuurder uitbetaald (en door deze in mindering gebracht op de huur)
of ontvangt u de huursubsidie rechtstreeks van rijk of gemeente?
2 ontvangt huursubsidie rechtstreeks
2 huursubsidie wordt aan verhuurder uitbetaald
• U heeft zojuist opgegeven dat de huur van de woning … per (maand / 4 weken / week) bedraagt. Is
van dit bedrag de huursubsidie al afgetrokken?
2 ja
2 nee
• Zou u uw (huur)woning willen kopen?
2 ja
2 nee
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5. Koopwoning
• Staat uw woning op eigen grond, is de grond in erfpacht uitgegeven of is de erfpacht afgekocht?
1. woning staat op eigen grond
2. grond is in erfpacht uitgegeven
3. de erfpacht is afgekocht
Indien grond in erfpacht is uitgegeven
• Welk bedrag moet u dit jaar aan erfpacht voor deze woning betalen?
• Kunt u aangeven hoeveel uw woning zou opbrengen wanneer deze leeg verkocht zou worden?
• Rust op deze woning één hypotheek of meer dan één hypotheek?
1. één
2. meer dan één
3. geen hypotheek
• Hoeveel betaalt u per maand in totaal aan hypotheeklasten?
Het gaat om de bruto hypotheeklasten
Indien weet niet
• Kunt u misschien aangeven hoeveel u ongeveer gemiddeld per maand aan hypotheeklasten betaalt?
• Ontvangt u en / of uw partner maandelijks van de belastingdienst een voorlopige teruggaaf in verband
met de betaling van de hypotheekrente?
1. ja, alleen respondent
2. ja, alleen partner
3. ja, beide
4. nee, ontvangt geen voorlopige teruggaaf
• In welk jaar heeft u uw woning gekocht?
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6. Stookgedrag
De volgende vragen gaan over uw stookgedrag. In het algemeen hangt het stookgedrag van bewoners af
van hun aanwezigheid in huis.
• Is er bij u door de week overdag (7.00-18.00 uur) vrijwel altijd iemand, meestal niemand, 50% iemand
thuis of heel erg wisselend iemand thuis?
1. vrijwel altijd iemand thuis
2. meestal niemand thuis
3. 50% iemand thuis, 50% niemand thuis
4. heel erg wisselend
• En door de week ‘s avonds (18.00-24.00 uur)?
1. vrijwel altijd iemand thuis
2. meestal niemand thuis
3. 50% iemand thuis, 50% niemand thuis
4. heel erg wisselend
• En in het weekend (7.00-24.00 uur)?
1. vrijwel altijd iemand thuis
2. meestal niemand thuis
3. 50% iemand thuis, 50% niemand thuis
4. heel erg wisselend
• De volgende vragen gaan over de vertrekken die u in de winter verwarmt. Verwarmt u de woonkamer
in de winter?
Winterperiode is het stookseizoen ofwel de periode van oktober t/m maart.
1. altijd
2. af en toe
3. zelden of nooit
4. n.v.t. geen verwarming aanwezig
Indien gesloten keuken
• Verwarmt u de keuken?
1. altijd
2. af en toe
3. zelden of nooit
4. n.v.t. geen verwarming aanwezig
Indien aanwezig
• Verwarmt u de bijkeuken?
1. altijd
2. af en toe
3. zelden of nooit
4. n.v.t. geen verwarming aanwezig
• Verwarmt u de slaapkamer(s)?
1. altijd
2. af en toe
3. zelden of nooit
4. n.v.t. geen verwarming aanwezig
• Hoeveel slaapkamers verwarmt u?
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Indien aanwezig
• Verwarmt u de douche / badkamer?
1. altijd
2. af en toe
3. zelden of nooit
4. n.v.t. geen verwarming aanwezig
Indien aanwezig
• Verwarmt u de zolder?
1. altijd
2. af en toe
3. zelden of nooit
4. n.v.t. geen verwarming aanwezig
Indien aanwezig
• Verwarmt u het tochtportaal?
1. altijd
2. af en toe
3. zelden of nooit
4. n.v.t. geen verwarming aanwezig
Indien aanwezig
• Verwarmt u de garage?
1. altijd
2. af en toe
3. zelden of nooit
4. n.v.t. geen verwarming aanwezig
• Op welke wijze wordt uw woning / woonkamer verwarmd?
1. CV
2. blokverwarming
3. wijk- of stadsverwarming
4. gashaard
5. oliehaard
Indien geen gas- of oliehaard
• Op welke wijze wordt de temperatuur in uw woning / woonkamer geregeld?
1. d.m.v. een kamerthermostaat (handmatig instelbaar of programmeerbaar)
2. d.m.v. thermostaatknoppen op de radiator
3. d.m.v. handafsluiting
Indien thermostaat aanwezig
• Op welke temperatuur stelt u in de winter de thermostaat in door de week overdag (7.00-18.00 uur)?
• En op welke temperatuur door de week ‘s avonds (18.00-24.00 uur)?
• En op welke temperatuur ‘s nachts (24.00-7.00 uur)?
• En op welke temperatuur in het weekend (7.00-24.00 uur)?
Indien geen thermostaat aanwezig of indien olie- of gashaard aanwezig
• Op welke temperatuur stookt u in de winter door de week overdag (7.00-18.00 uur)?
• En op welke temperatuur door de week ‘s avonds (18.00-24.00 uur)?
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• En op welke temperatuur ‘s nachts (24.00-7.00 uur)?
• En op welke temperatuur in het weekend (7.00-24.00 uur)?
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7. Ventilatie
De volgende vragen gaan over de ventilatie van uw woning. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door ramen of
deuren open te zetten of door het aanzetten van een mechanisch ventilatiesysteem (geen afzuigkap).
• Heeft u in uw woning een mechanisch ventilatiesysteem?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Heeft u mechanische ventilatie in uw woonkamer?
2 ja
2 nee
Indien gesloten keuken aanwezig
• En in uw keuken?
2 ja
2 nee
• En in uw badkamer / toilet?
2 ja
2 nee
• En in andere ruimten in uw woning?
2 ja
2 nee
• Kunt u aangeven hoe lang u in de winter per dag de mechanische ventilatie aanzet in de woonkamer?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. niet regelbaar, staat permanent aan
4. niet
• Kunt u aangeven hoe lang u in de winter per dag de mechanische ventilatie aanzet in de keuken?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. niet regelbaar, staat permanent aan
4. niet
• Kunt u aangeven hoe lang u in de winter per dag de mechanische ventilatie aanzet in de badkamer /
toilet?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. niet regelbaar, staat permanent aan
4. niet
• Kunt u aangeven hoe lang u in de winter per dag de mechanische ventilatie aanzet in de overige
ruimten?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. niet regelbaar, staat permanent aan
4. niet
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In een woning kunnen ook niet-mechanische ventilatiemogelijkheden zoals bijvoorbeeld afsluitbare
roosters of ontluchtingskokers aanwezig zijn.
• Zijn deze aanwezig in uw woonkamer?
2 ja
2 nee
Indien gesloten keuken aanwezig
• En in uw keuken?
2 ja
2 nee
• En in uw badkamer/toilet?
2 ja
2 nee
• En in andere ruimten in uw woning?
2 ja
2 nee
• Kunt u aangeven hoe lang deze (niet-mechanische ventilatiemogelijkheden) in de winter per dag
openstaan in uw woonkamer?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. permanent
4. niet
• Kunt u aangeven hoe lang deze in de winter per dag in de keuken openstaan?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. permanent
4. niet
• Kunt u aangeven hoe lang deze in de winter per dag in de badkamer / toilet openstaan?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. permanent
4. niet
• Kunt u aangeven hoe lang deze in de winter per dag in de overige ruimten openstaan?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. permanent
4. niet
• Soms wordt er in de winter extra geventileerd door ramen of deuren open te zetten. Hoe lang zet u in
de winter gemiddeld per dag in uw woonkamer een raam of deur open?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. permanent
4. niet

Indien gesloten keuken aanwezig
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• Hoe lang zet u in de winter gemiddeld per dag in uw keuken een raam of deur open?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. permanent
4. niet
• Hoe lang zet u in de winter gemiddeld per dag in uw badkamer / toilet een raam of deur open?
1. minder dan één uur per dag
2. één uur of meer per dag
3. permanent
4. niet
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8. Verlichting
De volgende vragen gaan over buitenverlichting.
• Is er verlichting aanwezig bij uw voordeur? Zo ja, welke soort verlichting?
Het gaat om de verlichting bij de eigen voordeur.
1. verlichting die je zelf aan / uit moet schakelen
2. licht-sensorlamp
3. bewegings-sensorlamp
4. geen verlichting aanwezig bij de voordeur
5. centraal geregelde verlichting (gaat automatisch aan / uit)
Indien verlichting die je zelf aan / uit moet schakelen
• Doet u ‘s avonds de verlichting aan en ‘s nachts weer uit of laat u deze branden?
1. doet verlichting ‘s avonds aan en ‘s nachts weer uit
2. laat verlichting hele avond en nacht branden
3. laat verlichting hele dag (overdag, ‘s avonds en ‘s nachts) branden
4. doet verlichting alleen af en toe aan, bijvoorbeeld bij bezoek
5. doet verlichting nooit aan
• Is er verlichting aanwezig bij de achterdeur? Zo ja, welke soort verlichting?
1. verlichting die je zelf aan / uit moet schakelen
2. licht-sensorlamp
3. bewegings-sensorlamp
4. geen verlichting aanwezig bij de voordeur
5. centraal geregelde verlichting (gaat automatisch aan / uit)
6. n.v.t. geen achterdeur aanwezig
Indien verlichting die je zelf aan / uit moet schakelen
• Doet u ‘s avonds de verlichting aan en ‘s nachts weer uit of laat u deze branden?
1. doet verlichting ‘s avonds aan en ‘s nachts weer uit
2. laat verlichting hele avond en nacht branden
3. laat verlichting hele dag (overdag, ‘s avonds en ‘s nachts) branden
4. doet verlichting alleen af en toe aan
5. doet verlichting nooit aan
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9. Kwaliteit woning en woonomgeving
• De volgende vragen gaan over de kwaliteit van uw woning. Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw
huidige woning? Bent u...
1. zeer tevreden
2. tevreden
3. niet tevreden, maar ook niet ontevreden
4. ontevreden
5. zeer ontevreden
• Ik leg u nu een aantal stellingen voor. Kunt u aangeven in hoeverre u het daar mee eens of oneens
bent?
‘De indeling van deze woning is geschikt voor mijn huishouden.’
1. helemaal mee eens
2. mee eens
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens
4. mee oneens
5. helemaal mee oneens
• De woning is te klein.
1. helemaal mee eens
2. mee eens
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens
4. mee oneens
5. helemaal mee oneens
• De woning is te groot.
1. helemaal mee eens
2. mee eens
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens
4. mee oneens
5. helemaal mee oneens
• De woning is slecht onderhouden.
1. helemaal mee eens
2. mee eens
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens
4. mee oneens
5. helemaal mee oneens
• Ik ben tevreden met mijn woonomgeving.
Met woonomgeving wordt de directe woonomgeving bedoeld, dus datgene dat direct grenst aan de
tuin / woning (ongeveer 100 meter rondom).
1. helemaal mee eens
2. mee eens
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens
4. mee oneens
5. helemaal mee oneens
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• Ik voel mij veilig in huis.
1. helemaal mee eens
2. mee eens
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens
4. mee oneens
5. helemaal mee oneens
• Ik ben bang om in deze buurt lastiggevallen of beroofd te worden.
Met buurt wordt bedoeld datgene wat de respondent onder buurt verstaat.
1. helemaal mee eens
2. mee eens
3. niet mee eens, maar ook niet mee oneens
4. mee oneens
5. helemaal mee oneens
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10. Voorzieningen
• De volgende vragen gaan over de voorzieningen in uw buurt. Allereerst de winkels voor dagelijkse
boodschappen, zijn deze...
1. voldoende aanwezig
2. onvoldoende aanwezig
3. helemaal niet aanwezig
Indien aanwezig
• Maakt u gebruik van deze winkels?
2 ja
2 nee
• Is in deze buurt voldoende, onvoldoende of helemaal geen openbare parkeergelegenheid aanwezig?
1. voldoende aanwezig
2. onvoldoende aanwezig
3. helemaal niet aanwezig
Indien aanwezig en in bezit van een auto
• Maakt u gebruik van deze openbare parkeergelegenheid?
2 ja
2 nee
• Heeft u een privé-parkeerruimte?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Waar bevindt zich deze privé-parkeerruimte?
1. oprit / carport / garage (evt. onder het woongebouw)
2. op straat / voor de deur
3. elders in de buurt
4. in een parkeergarage elders
5. op het erf
• Over hoeveel auto's beschikt uw huishouden?
• Zijn scholen voor basisonderwijs in deze buurt...
1. voldoende aanwezig
2. onvoldoende aanwezig
3. helemaal niet aanwezig
Indien aanwezig en er tevens kinderen tot en met 11 jaar in het huishouden zijn
• Gaat (een of meer van) uw kind(eren) naar een basisschool in deze buurt?
2 ja
2 nee
• Is speelgelegenheid voor jonge kinderen (tot en met 11 jaar) in deze buurt:
1. voldoende aanwezig
2. onvoldoende aanwezig
3. helemaal niet aanwezig

Indien aanwezig en er tevens kinderen tot en met 11 jaar in het huishouden zijn
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• Wordt van deze speelgelegenheid gebruik gemaakt door uw kind(eren)?
2 ja
2 nee
• Zijn er in uw buurt voldoende, onvoldoende of helemaal geen openbare groenvoorzieningen
aanwezig?
1. voldoende aanwezig
2. onvoldoende aanwezig
3. helemaal niet aanwezig
Indien aanwezig
• Maakt u gebruik van deze groenvoorzieningen door er bijvoorbeeld te gaan wandelen of te vissen?
2 ja
2 nee
• Zijn er voldoende, onvoldoende of helemaal geen recreatiemogelijkheden bij u in de buurt?
Het gaat hierbij om recreatiemogelijkheden voor zowel binnen als buiten, dus zowel horeca,
bioscoop als mogelijkheden om te vissen, wandelen, sportcomplexen enz.
1. voldoende aanwezig
2. onvoldoende aanwezig
3. helemaal niet aanwezig
Indien aanwezig
• Maakt u gebruik van deze recreatiemogelijkheden?
2 ja
2 nee
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11. Overlast
• De volgende vragen gaan over eventuele overlast die u in uw buurt zou kunnen ondervinden.
Ondervindt u in deze buurt overlast van bekladding en vernieling en zo ja, is dat veel of weinig?
1. geen of weinig last
2. niet veel maar ook niet weinig
3. veel last
• Ondervindt u overlast van uw (directe) buren en zo ja, in welke mate?
1. geen of weinig last
2. niet veel maar ook niet weinig
3. veel last
• Ondervindt u overlast van andere buurtbewoners en zo ja, in welke mate?
1. geen of weinig last
2. niet veel maar ook niet weinig
3. veel last
• Ondervindt u in deze buurt overlast van het verkeer en zo ja, in welke mate?
1. geen of weinig last
2. niet veel maar ook niet weinig
3. veel last
• Zijn er in deze wijk of buurt plekken of straten waar u ‘s avonds liever niet alleen zou komen?
2 ja
2 nee
• Hoe groot acht u de kans dat er in de komende 12 maanden wordt ingebroken in uw woning? Acht u
die kans:
1. groot
2. niet groot en niet klein
3. klein
• Stel u mag de buurt verbeteren, wat zou u dan verbeteren? (maximaal 3 antwoorden)
1. niets, geen verbeteringen nodig
2. de kwaliteit van de woningen
3. de woonomgeving
4. de voorzieningen zoals winkels, parkeergelegenheid, scholen
5. de sociale veiligheid
6. de verkeersveiligheid
7. sociale contacten tussen bewoners
8. iets anders 1
9. iets anders 2
10. iets anders 3
• De volgende vragen gaan over de redenen waarom u op uw huidige adres bent komen wonen. Heeft u
bewust gekozen voor deze woning en / of deze buurt?
1. ja, voor deze woning
2. ja, voor deze buurt
3. ja, voor deze woning en voor deze buurt
4. nee, niet bewust gekozen voor woning of buurt
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• Waarom bent u naar uw huidige adres verhuisd? Was dat vanwege.. (maximaal 3 antwoorden)
1. persoonlijke omstandigheden
2. vorige woning
3. de buurt van de vorige woning
4. studie
5. werk
6. andere reden 1
7. andere reden 2
8. andere reden 3
Indien vanwege de woning
• Wat was voor u de belangrijkste reden om vanwege uw woning te verhuizen? Was uw vorige woning
reden voor verhuizing omdat...
1. de woning te klein was
2. de woning te groot was
3. u een woning wilde kopen
4. u een woning wilde huren
5. andere reden
Indien vanwege de buurt
• Wat was voor u de belangrijkste reden om vanwege uw vorige buurt te verhuizen? Was dat
vanwege....
1. soort bebouwing
2. slechte onderhoud van de buurt
3. verkeersveiligheid
4. onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit
5. de bewoners
6. andere reden
• In welk jaar bent u op dit adres komen wonen?
Indien weet niet
• Weet u dan misschien of het voor of na 1 januari 1996 was?
2 voor 1 januari 1996
2 1 januari 1996 of later
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12. Woonwensen
• De volgende vragen gaan over uw eventuele verhuisplannen. Wilt u binnen 2 jaar verhuizen?
1. beslist niet
2. eventueel wel, misschien
3. zou wel willen, kan niets vinden
4. beslist wel
5. reeds andere huisvesting gevonden
Indien beslist wel
• Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan verhuizen? Is dat vanwege...
1. persoonlijke omstandigheden
2. uw huidige woning
3. de buurt
4. studie
5. werk
6. andere redenen
Indien vanwege huidige woning
• Is uw huidige woning reden voor verhuizing? Omdat...
1. de woning te klein is
2. de woning te groot is
3. u een woning wilt kopen
4. u een woning wilt huren
5. andere reden
Indien vanwege de buurt
• Is de belangrijkste reden waarom u vanwege de buurt wil verhuizen,vanwege...
1. soort bebouwing
2. slechte onderhoud van de buurt
3. verkeersveiligheid
4. onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit
5. de bewoners
6. andere reden
• Bent u op zoek naar een huurwoning of naar een koopwoning?
1. huurwoning
2. koopwoning
3. geen voorkeur
4. andere eigendomsvorm
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13. Opleiding en inkomen
13.1 Ondervraagde persoon
• Nu volgen wat vragen over de opleidings- en inkomenssituatie van uw huishouden. Wat is uw hoogst
voltooide opleiding?
1. geen
2. Lagere school / basisschool
3. Lager / middelbaar voortgezet onderwijs (VGLO, LAVO, MULO, MAVO, 3 jaar HBS e.d.)
4. Hoger voortgezet onderwijs (HAVO, HBS, MMS, Atheneum, VWO, e.d.)
5. Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, VBO, LHNO, LEAO, huishoud-, ambachtschool e.d.)
6. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, UTS, MEAO, INAS e.d.)
7. Hoger beroepsonderwijs (HBO, Hogeschool, HTS, HEAO, e.d.)
8. Universiteit
• Heeft u op dit moment betaald werk?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Hoeveel uur werkt u in totaal in een normale werkweek, d.w.z. volgens uw contract?
Indien weet niet
• Kunt u dan aangeven of het gaat om...
1. 4 uur of minder per week
2. Minder dan 12 uur per week
3. Minder dan 30 uur per week
4. 30 uur of meer per week
• Voert u uw werkzaamheden geheel of gedeeltelijk thuis uit of werkt u nooit thuis?
1. Geheel, d.w.z. werkt altijd thuis
2. Gedeeltelijk, maar meer dan de helft van het aantal contract-uren
3. Gedeeltelijk, maar minder dan de helft van het aantal contract-uren
4. nee, werkt niet thuis
Indien thuis wordt gewerkt
• In welke ruimte werkt u doorgaans thuis?
1. woonkamer
2. slaapkamer
3. aparte werkkamer
4. afzonderlijke bedrijfsruimte
5. andere ruimte
• Werkt u als werknemer?
2 ja
2 nee
Indien nee
• Bent u werkzaam in het bedrijf of de praktijk van uzelf, uw partner of (schoon)ouders?
1. van mijzelf
2. van partner
3. van ouders of schoonouders
4. nee, geen van deze
Indien eigen bedrijf
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• Heeft u personeel in dienst?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Hoeveel werknemers heeft u in totaal in dienst?
1. 1
2. 2-9
3. 10-19
4. 20-49
5. 50-99
6. 100 of meer
• Houdt u zich hoofdzakelijk bezig met leidinggeven of toezicht houden?
2 ja
2 nee
• Geeft u in uw beroep of functie leiding aan medewerkers?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Aan hoeveel medewerkers geeft u leiding?
1. 1-4
2. 5-9
3. 10-19
4. 20-49
5. 50-99
6. 100 of meer
• Uit welke inkomensbron ontvangt u het meeste netto-inkomen?
1. uit loon of salaris
2. uit winst uit eigen bedrijf
3. uit VUT
4. uit pensioen, AOW, AWW
5. uit sociale uitkering, wachtgeld
6. uit een andere inkomensbron (bijv. studiebeurs)
7. geen eigen inkomen
Indien niet wil zeggen welke inkomensbron
• Kunt u aangeven in welke categorie uw gemiddelde netto-inkomen per maand ligt?
1. minder dan f 500,2. f 500,- tot en met f 999,3. f 1.000,- tot en met f 1.999,4. f 2.000,- tot en met f 2.999,5. f 3.000,- tot en met f 3.999,6. f 4.000,- tot en met f 4.999,7. f 5.000,- tot en met f 5.999,8. f 6.000,- of meer

Indien winst uit eigen bedrijf
• Wat is het laatste jaar waarover uw winst (of verlies) bekend is, d.w.z. wat is het laatste jaar waarover
u een belastingaangifte hebt gedaan?
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• Was het bedrijfsresultaat, d.w.z. de winst, positief of negatief in dat jaar?
1. positief
2. negatief
3. geen winst of verlies
• Hoeveel bedroeg uw (positieve / negatieve) winst in (jaartal) na aftrek van kosten en voor aftrek van
belastingen en premies?
• Kunt u misschien zeggen hoeveel uw huidige netto inkomen uit eigen onderneming / vrij beroep per
jaar is?
Indien weet niet
• Kunt u misschien aangeven in welke categorie uw winst of inkomen uit eigen onderneming / vrij beroep
in …. (huidig jaar) ligt?
1. winst was negatief of nihil
2. minder dan f 15.000,3. f 15.000,- tot en met f 24.999,4. f 25.000,- tot en met f 34.999,5. f 35.000,- tot en met f 44.999,6. f 45.000,- tot en met f 54.999,7. f 55.000,- tot en met f 64.999,8. f 65.000,- tot en met f 74.999,9. f 75.000,- tot en met f 84.999,10. f 85.000,- tot en met f 94.999,11. f 95.000,- tot en met f 104.999,12. f 105.000,- tot en met f 124.999,13. f 125.000,- tot en met f 174.999,14. f 175.000,- tot en met f 224.999,15. f 225.000,- of meer
• Heeft / had u over (jaartal) recht op zelfstandigenaftrek?
2 ja
2 nee
• Heeft / had u over (jaartal) recht op startersaftrek?
2 ja
2 nee
• Heeft / had u over (jaartal) recht op meewerkenden-aftrek?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Hoeveel bedraagt deze meewerkenden aftrek?
Indien loon of salaris
• Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring of op meer dan één werkkring?
2 één werkkring
2 meerdere werkkringen
Indien één werkkring
• Ontvangt u uw salaris:
1. per maand
2. per 4 weken
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3. per week
4. andere periode
Indien meer dan één werkkring
• Ontvangt u uw salaris:
1. per maand
2. per 4 weken
3. per week
4. de periode is niet voor alle werkkringen hetzelfde
5. andere periode
• Wat is uw netto salaris per (periode)?
Het gaat om het netto-inkomen dat in een gewone maand binnenkomt op giro of bank na aftrek van
belastingen en premies. Eventueel kinderbijslag, vakantie-uitkering en reiskostenvergoeding moet u
niet meerekenen. Onregelmatigheidstoeslagen wel meerekenen.
Indien weigering
• Misschien vindt u het niet bezwaarlijk om aan te geven in welke categorie uw netto salaris per
(periode) ligt?
1. minder dan f 500,2. f 500,- tot en met f 999,3. f 1.000,- tot en met f 1.999,4. f 2.000,- tot en met f 2.999,5. f 3.000,- tot en met f 3.999,6. f 4.000,- tot en met f 4.999,7. f 5.000,- tot en met f 5.999,8. f 6.000,- of meer
Indien weet niet
• Kunt u misschien wel aangeven wat over de afgelopen 12 maanden uw netto-inkomen is geweest?
• Neemt u deel aan een werknemers spaarloonregeling?
2 ja
2 nee
• Vindt er op uw loon / salaris inhouding van premie voor een ziektekostenverzekering plaats?
2 ja
2 nee
• Heeft u een auto die door uw werkgever ter beschikking wordt gesteld?
2 ja
2 nee

Indien andere inkomensbron
• Wat is uit deze inkomensbron uw netto-inkomen per maand?
1. minder dan f 500,2. f 500,- tot en met f 999,3. f 1.000,- tot en met f 1.999,4. f 2.000,- tot en met f 2.999,5. f 3.000,- tot en met f 3.999,6. f 4.000,- tot en met f 4.999,7. f 5.000,- tot en met f 5.999,8. f 6.000,- of meer
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• Ontvangt u een tegemoetkoming in de studiekosten of een beurs?
2 ja
2 nee
• Heeft u free-lance inkomsten?
2 ja
2 nee
• Heeft u inkomsten uit lijfrente?
2 ja
2 nee
• Heeft u inkomsten uit onroerend goed?
2 ja
2 nee
Indien uitkering, VUT of pensioen en < 65 jaar
• Ontvangt u een van de volgende werkloosheidsuitkeringen?
1. WW
2. Wachtgeld
3. IOAW of IOAZ
4. WW en Wachtgeld
5. geen van deze
• Hoe hoog is het netto bedrag van deze uitkering(en) per maand?
• Ontvangt u een uitkering in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Ontvangt u een WAO uitkering?
2 ja
2 nee
• Ontvangt u een AAW, WAZ of Wajong uitkering?
2 ja
2 nee
• Ontvangt u een Invaliditeitspensioen (ABP)?
2 ja
2 nee
• Ontvangt u een Ziektewet uitkering?
2 ja
2 nee
• Hoe hoog is het netto bedrag van deze uitkering(en) per maand?
Indien uitkering, VUT of pensioen en 50 jaar of ouder
• Ontvangt u een van de volgende ouderdomspensioenen:
1. VUT
2. AOW (apart)
3. pensioen (apart)
4. pensioen incl. AOW
KWR 1999-2001

Bewonersenquête

27

5. geen van deze
• Hoe hoog is het netto bedrag van dit pensioen per maand?
2 ja
2 nee
• Ontvangt u ANW (Algemene Nabestaandenwet)?
2 ja
2 nee
•

Ontvangt u bijstand?
2 ja
2 nee

• Ontvangt u (nog) een andere uitkering of pensioen?
2 ja
2 nee
• Hoe hoog is het netto bedrag per maand dat u ontvangt aan ANW, Bijstand en/of andere uitkering?

13.2 Partner
• Nu volgen wat vragen over de opleidings- en inkomenssituatie van uw partner. Wat is de hoogst
voltooide opleiding van uw partner?
1. geen
2. Lagere school / basisschool
3. Lager / middelbaar voortgezet onderwijs (VGLO, LAVO, MULO, MAVO, 3 jaar HBS e.d.)
4. Hoger voortgezet onderwijs (HAVO, HBS, MMS, Atheneum, VWO, e.d.)
5. Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, VBO, LHNO, LEAO, huishoud-, ambachtschool e.d.)
6. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, UTS, MEAO, INAS e.d.)
7. Hoger beroepsonderwijs (HBO, Hogeschool, HTS, HEAO, e.d.)
8. Universiteit
• Heeft uw partner op dit moment betaald werk?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Hoeveel uur werkt uw partner in totaal in een normale werkweek, d.w.z. volgens zijn / haar contract?
Indien weet niet
• Kunt u dan aangeven of het gaat om...
1. 4 uur of minder per week
2. Minder dan 12 uur per week
3. Minder dan 30 uur per week
4. 30 uur of meer per week
• Voert uw partner zijn / haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk thuis uit of werkt hij / zij nooit thuis?
1. Geheel, d.w.z. werkt altijd thuis
2. Gedeeltelijk, maar meer dan de helft van het aantal contract-uren
3. Gedeeltelijk, maar minder dan de helft van het aantal contract-uren
4. nee, werkt niet thuis
Indien thuis wordt gewerkt
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• In welke ruimte werkt uw partner doorgaans thuis?
1. woonkamer
2. slaapkamer
3. aparte werkkamer
4. afzonderlijke bedrijfsruimte
5. andere ruimte
• Werkt uw partner als werknemer?
2 ja
2 nee
Indien nee
• Is uw partner werkzaam in het bedrijf of de praktijk van zichzelf, van uzelf of de (schoon)ouders?
1. van zichzelf
2. van partner
3. van ouders of schoonouders
4. nee, geen van deze

• Uit welke inkomensbron ontvangt uw partner het meeste netto-inkomen?
1. uit loon of salaris
2. uit winst uit eigen bedrijf
3. uit VUT
4. uit pensioen, AOW, AWW
5. uit sociale uitkering, wachtgeld
6. uit een andere inkomensbron (bijv. studiebeurs)
7. geen eigen inkomen
Indien niet wil zeggen welke inkomensbron
• Kunt u aangeven in welke categorie het gemiddelde netto-inkomen per maand van uw partner ligt?
1. minder dan f 500,2. f 500,- tot en met f 999,3. f 1.000,- tot en met f 1.999,4. f 2.000,- tot en met f 2.999,5. f 3.000,- tot en met f 3.999,6. f 4.000,- tot en met f 4.999,7. f 5.000,- tot en met f 5.999,8. f 6.000,- of meer
Indien winst uit eigen bedrijf
• Wat is het laatste jaar waarover zijn / haar winst (of verlies) bekend is, d.w.z. wat is het laatste jaar
waarover hij/ zij een belastingaangifte heeft gedaan?
• Was het bedrijfsresultaat, d.w.z. de winst, positief of negatief in dat jaar?
1. positief
2. negatief
3. geen winst of verlies
• Hoeveel bedroeg uw partners (positieve / negatieve) winst in (jaartal) na aftrek van kosten en voor
aftrek van belastingen en premies?
• Kunt u misschien zeggen hoeveel zijn / haar huidige netto inkomen uit eigen onderneming / vrij beroep
per jaar is?
Indien weet niet
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• Kunt u misschien aangeven in welke categorie de winst of inkomen uit eigen onderneming / vrij
beroep van uw partner in …. (huidig jaar) ligt?
1. winst was negatief of nihil
2. minder dan f 15.000,3. f 15.000,- tot en met f 24.999,4. f 25.000,- tot en met f 34.999,5. f 35.000,- tot en met f 44.999,6. f 45.000,- tot en met f 54.999,7. f 55.000,- tot en met f 64.999,8. f 65.000,- tot en met f 74.999,9. f 75.000,- tot en met f 84.999,10. f 85.000,- tot en met f 94.999,11. f 95.000,- tot en met f 104.999,12. f 105.000,- tot en met f 124.999,13. f 125.000,- tot en met f 174.999,14. f 175.000,- tot en met f 224.999,15. f 225.000,- of meer
• Heeft / had uw partner over (jaartal) recht op zelfstandigenaftrek?
2 ja
2 nee
• Heeft / had uw partner over (jaartal) recht op startersaftrek?
2 ja
2 nee
• Heeft / had uw partner over (jaartal) recht op meewerkenden-aftrek?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Hoeveel bedraagt deze meewerkenden aftrek?
Indien loon of salaris
• Hebben de betaalde werkzaamheden van uw partner betrekking op één werkkring of op meer dan één
werkkring?
2 één werkkring
2 meerdere werkkringen
Indien één werkkring
• Ontvangt uw partner zijn of haar salaris:
1. per maand
2. per 4 weken
3. per week
4. andere periode
Indien meer dan één werkkring
• Ontvangt uw partner zijn of haar salaris:
1. per maand
2. per 4 weken
3. per week
4. periode niet voor alle werkkringen hetzelfde
5. andere periode
• Wat is het netto salaris van uw partner per (periode)?
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Het gaat om het netto-inkomen dat in een gewone maand binnenkomt op giro of bank na aftrek van
belastingen en premies. Eventueel kinderbijslag, vakantie-uitkering en reiskostenvergoeding moet u
niet meerekenen. Onregelmatigheidstoeslagen wel meerekenen.
Indien weigering
• Misschien vindt u het niet bezwaarlijk om aan te geven in welke categorie het netto salaris van uw
partner per (periode) ligt?
1. minder dan f 500,2. f 500,- tot en met f 999,3. f 1.000,- tot en met f 1.999,4. f 2.000,- tot en met f 2.999,5. f 3.000,- tot en met f 3.999,6. f 4.000,- tot en met f 4.999,7. f 5.000,- tot en met f 5.999,8. f 6.000,- of meer

Indien weet niet
• Kunt u misschien wel aangeven wat over de afgelopen 12 maanden het netto-inkomen van uw partner
is geweest?
• Neemt uw partner deel aan een werknemers spaarloonregeling?
2 ja
2 nee
• Vindt er op het loon / salaris van uw partner inhouding van premie voor een ziektekostenverzekering
plaats?
2 ja
2 nee
• Heeft uw partner een auto die door zijn / haar werkgever ter beschikking wordt gesteld?
2 ja
2 nee
Indien andere inkomensbron
• Wat is uit deze inkomensbron het netto-inkomen van uw partner per maand?
1. minder dan f 500,2. f 500,- tot en met f 999,3. f 1.000,- tot en met f 1.999,4. f 2.000,- tot en met f 2.999,5. f 3.000,- tot en met f 3.999,6. f 4.000,- tot en met f 4.999,7. f 5.000,- tot en met f 5.999,8. f 6.000,- of meer
• Ontvangt uw partner een tegemoetkoming in de studiekosten of een beurs?
2 ja
2 nee
• Ontvangt uw partner free-lance inkomsten?
2 ja
2 nee
• Ontvangt uw partner inkomsten uit lijfrente?
2 ja
2 nee
KWR 1999-2001

Bewonersenquête

31

• Ontvangt uw partner inkomsten uit onroerend goed?
2 ja
2 nee
Indien uitkering, VUT of pensioen en partner < 65 jaar
• Ontvangt uw partner een van de volgende werkloosheidsuitkeringen?
1. WW
2. Wachtgeld
3. IOAW of IOAZ
4. WW en Wachtgeld
5. geen van deze
• Hoe hoog is het netto bedrag van deze uitkering(en) per maand?
• Ontvangt uw partner een uitkering in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Ontvangt uw partner een WAO uitkering?
2 ja
2 nee
• Ontvangt uw partner een AAW, WAZ of Wajong uitkering?
2 ja
2 nee
• Ontvangt uw partner een Invaliditeitspensioen (ABP)?
2 ja
2 nee
• Ontvangt uw partner een Ziektewet uitkering?
2 ja
2 nee
• Hoe hoog is het netto bedrag van deze uitkering(en) per maand?
Indien uitkering, VUT of pensioen en partner 50 jaar of ouder
• Ontvangt uw partner een van de volgende ouderdomspensioenen:
1. VUT
2. AOW (apart)
3. pensioen (apart)
4. pensioen incl. AOW
5. geen van deze
• Hoe hoog is het netto bedrag van dit pensioen per maand?
2 ja
2 nee
• Ontvangt uw partner ANW (Algemene Nabestaandenwet)?
2 ja
2 nee
•

Ontvangt uw partner bijstand?
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2 ja
2 nee
• Ontvangt uw partner (nog) een andere uitkering of pensioen?
2 ja
2 nee
• Hoe hoog is het netto bedrag per maand dat uw partner ontvangt aan ANW, Bijstand en/of andere
uitkering?
• Verwacht u dat uw huishouden achteraf nog geld terug ontvangt van de belasting over dit jaar?
2 ja
2 nee
Indien ja
• Kunt u ongeveer aangeven hoeveel?
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