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Pols-Basis.WonenB.VerhWens:
Wilt u binnen 2 jaar verhuizen?

[Missch] ($1)
[Willen] ($2)
[Wel]
($3)
[Gevond] ($4)

[Niet]

wn/wg

Gedwverh
U hebt eerder gezegd dat u beslist niet binnen 2 jaar wilt verhuizen.
Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen?
Ja/Nee
ja ($5)

nee/wn/wg

Termyn
$1 U hebt eerder gezegd dat u eventueel wel wilt verhuizen binnen 2 jaar. Denkt u te verhuizen: →
$2 U hebt eerder gezegd dat u wel zou willen verhuizen binnen 2 jaar, maar dat u niets kunt vinden.
Denkt u te verhuizen: →
$3 U hebt eerder gezegd dat u beslist wilt verhuizen binnen 2 jaar. Denkt u te verhuizen: →
$4 U hebt eerder gezegd dat u andere huisvesting hebt gevonden. Denkt u te verhuizen: →
$5 Denkt u te verhuizen: →
1. binnen een half jaar,
[Bin6Mnd]
2. over een half jaar tot een jaar [Tus6_12]
3. of over 1 tot 2 jaar?
[NaJaar]
code 1-2-3
wn/wg
Samhhnv
STEL VAST: Zal de samenstelling van het huishouden vlak voor en vlak na de verhuizing
(naar verwachting) hetzelfde zijn, d.w.z. hetzelfde aantal èn dezelfde personen?
Ja/Nee
ja/wn/wg

nee
Ggroothh
>> ENQ: Bij 9 of meer personen toets 9. <<
Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen zal uw huishouden na de verhuizing
naar verwachting bestaan?
1 pers/
wn/wg

> 1 persoon
Toekhh
>> ENQ: * Stel éérst de huishoudkern vast en ga daar vanuit.
* Kind = ook stiefkind, pleegkind e.d. <<
STEL VAST: Wie zullen dat zijn?
1. echtpaar/vaste partners alléén
2. echtpaar/vaste partners + kind(eren)
3. echtpaar/vaste partners + kind(eren) + ander(en)
4. echtpaar/vaste partners + ander(en)
5. 1-ouder + kind(eren)
6. 1-ouder + kind(eren) + ander(en)
7. huishoudkern NIET: echtpaar/vaste partners of 1-ouder
code 1

code 2 tm 7
Optoekhh
STEL VAST: OP gaat wel of niet behoren tot de toekomstige
huishoudkern.
Ja/Nee
anders

nee èn
Ggroothh = code 3-4-6-7

nee èn
Ggroothh= code 2 of 5
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Optoekhh = nee èn
Ggroothh = code 3-4-6-7

anders

Relatoek
STEL VAST: Relatie OP tot huishoudkern van het huishouden nà toekomstige verhuizing.
1. Kind van HHKern
[Kind]
2. Anders
[Ander]
code 1

code 2
Relaand
STEL VAST: Relatie OP tot huishoudkern van het huishouden
nà toekomstige verhuizing.
1. Vader/moeder
[VaMoeder]
2. Schoonvader/schoonmoeder
[SchoonVM]
3. Broer/zus
[BroerZus]
4. Schoonbroer (zwager)/schoonzus
[SchoonBZ]
5. Schoonzoon/schoondochter
[SchoonZD]
6. Kleinkind
[KleinKnd]
7. Overig: familie of schoonfamilie
[Fam_SchF]
8. Overig: geen familie of schoonfamilie
[Overig]
code 1-2-5-6

anders
( $1 Ggroothh > 1)

Ttekenc

Bent u ($1 of uw eventuele partner) (straks) ondertekenaar of mede-ondertekenaar
van het huur- of koopcontract?
Ja/Nee

Reden[1..3]
>> ENQ: maximaal 3 antwoorden mogelijk.<<
Gaat u verhuizen vanwege: →
1. persoonlijke omstandigheden,
[Pers]
2. studie,
[Studie]
3. werk,
[Werk]
4. uw huidige woning,
[VoorWoon]
5. of vanwege uw huidige woonbuurt?
[WoonBuur]
6. geen van deze
[GeenDeze]
code 6/wn/wg èn
Ttekenc= nee/wn/wg

code 1 t.m.5

Reden[1..3] > 1 antwoord
Reden

code 6/wn/wg èn
Ttekenc = ja
Reden[1..3] = 1 antw.

Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan
verhuizen: →
1. (persoonlijke omstandigheden),
2. (studie)
3. (werk),
4. (uw huidige woning),
5. (uw huidige woonbuurt)?

code 2 èn
Ttekenc= nee/wn/wg

anders

Blok Inkomen OP
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reden[1..3] = 4
en/of
Reden= 4

(Samhhnv = ja/wn/wg ($2)
Samhhnv = nee ($1))

reden[1..3] =
2-6/wn/wg èn
Ttekenc ja
of
Reden[1..3] = 5 en/of
Reden = 5

Tpersoms
Hebben de persoonlijke omstandigheden
betrekking op: →
$1 1. huwelijk/samenwonen,
[Huwel]
2. scheiding,
[Scheid]
3. zelfstandig gaan wonen of
[Zelfst]
$1/2 4. gezondheid/behoefte aan zorg? [Gezond]
5. andere reden
[Ander]
Verhwerk
Verhuist u vanwege uw werk i.v.m.: →
1. verandering van werkkring,
[Verander]
2 of omdat u dichter bij uw werk wilt wonen? [Dichter]
3. andere reden
[Ander]

Verhwon
Is uw huidige woning reden voor verhuizing
omdat: →
1. deze woning te klein is, [TeKlein]
2 deze woning te groot is,
[TeGroot]
3. omdat u een woning wilt huren,
[Huren]
4. of omdat u een woning wilt kopen? [Kopen]

Reden[1..3] ≠ code 5 en/of
Reden≠ code 5

Reden[1..3] = code 5 en/of
reden = code 5

anders

KwalWoonB.Brtstank = [NietNiet] of [VeelLast] en/of
KwalWoonB.Brtvandl = [NietNiet] of [VeelLast] en/of
KwalWoonB.brtburdir = [NietNiet] of [VeelLast] en/of
KwalWoonB.Brtburand = [NietNiet] of [VeelLast] en/of
KwalWoonB.Brtlawai = [NietNiet] of [VeelLast]
Verhovrl
U hebt eerder aangegeven dat u in meer of mindere mate overlast ondervindt van
[stank,lawaai, stof of vuil / bekladding en vernieling / buren / buurtbewoners /
verkeer].Is dat de belangrijkste reden waarom u wilt verhuizen?
Ja/Nee

nee/wn/wg

Vragenlijst WBO (98A) - Kenmerken toekomstige woning (4)
WBO98A

ja
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Reden[1..3] ≠ code 5 en/of
Reden ≠ code 5

Reden[1..3] = code 5 en/of
Reden = code 5

anders

KwalWoonB.Brtwink
KwalWoonB.Brtparkr
KwalWoonB.Brtbasis
KwalWoonB.Brtspeel
KwalWoonB.Brtgroen

= [OnVold] of [NietAanw] en/of
= [OnVold] of [NietAanw] en/of
= [OnVold] of [NietAanw] en/of
= [OnVold] of [NietAanw] en/of
= [OnVold] of [NietAanw]

Verhvorz
U hebt eerder aangegeven dat er onvoldoende of geen [winkels/ parkeergelegenheid /
scholen / speelgelegenheid voor jonge kinderen / groenvoorziening] in uw woonbuurt
aanwezig (is/zijn). Is dit de belangrijkste reden waarom u wilt verhuizen?
Ja/Nee
nee/wn/wg

ja

Verhbrt
Is de belangrijkste reden voor u om te verhuizen dan: →
1. de soort bebouwing,
2. het slechte onderhoud van de buurt,
3. de verkeersveiligheid,
4. de onveiligheid van de buurt als gevolg van criminaliteit,
5. of de bewoners?
6. andere reden

[Soort]
[Onderh]
[Verkeer]
[OnVeil]
[Bewoner]
[Ander]

Ttekenc = ja

Ttekenc = nee/wn/wg

( $1 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Missch] of
Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Willen] of
Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Wel] of
Gedwverh = ja
$2 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Gevond] )
Gsoortwd
>> ENQ: Kaart 4.<<
Kunt u aan de hand van de kaart aangeven wat voor soort woning of woonruimte u ($1zoekt /
$2 gevonden) heeft?
1. Eengezinswoning
[EenGezin]
2. Flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of maisonette
[Flat]
3. Boerderij of tuinderswoning
[Boerdery]
4. Woning met winkel, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte
[BedrPrak]
5. Wooneenheid
[WoonEenH]
6. Woonruimte met voorzieningen (b.v. keuken, badgelegenheid) die u met andere
leden van een zogenaamde woongroep deelt
[WnVoorZ]
7. Woning die voorzieningen zoals b.v. was- en drooggelegenheid of hobbyruimte
gemeenschappelijk heeft met andere woningen uit het project (centraal wonen)
[CentWoon]
8. Geen van deze
[GeenDeze]

code 1 t.m.8/wn

wg

Blok Inkomen OP
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Gsoortwd
= code 6

Gsoortwd
= code 1-2-5-7

Ggroowrg
Met hoeveel volwassenen, d.w.z. personen
van 18 jr.of ouder, ($1 wilt / $2 gaat) u die
woongroep vormen?
Goudwon
$1 Zoekt u een woning speciaal bedoeld voor ouderen?
$2 Is deze woning speciaal bedoeld voor ouderen?
Ja/Nee
ja
Goudwzlf
( $1 Wilt / $2 Gaat) u zelfstandig in de
dagelijkse levensbehoeften, zoals verzorging van de maaltijden, schoonmaken,
lichamelijke verzorging, eventueel verpleging voorzien?
Ja/Nee
Nee/wn/wg

nee/wn/wg

Gsoortwd
= code 3-4

Gsoortwd
= code 8/wn

Gsrtwonr
($1 Zoekt u / $2 Is het) : →
1. een deel van een woning,
[DeelWoon]
2. woonruimte in een kamerverhuurpand,
[KamerHuu]
3. woonruimte in een hotel of
pension
[HotelPen]
4. of woonruimte in een verpleegsters- of studentenhuis? [VerpStud]
5. geen van deze
[GeenDeze]
code 5
anders
Gandsrt
($1 Zoekt u /$2 Is het) dan: →
1. recreatie-, vakantie-, zomerwoning of -appartement, [Recreat]
2. woonkeet, barak,
[KeetBar]
3. woonwagen, caravan,
[Caravan]
4. woonschip, varend schip? [WoonBoot]
5. anders

ja

Ghuko
$1 Bent u op zoek naar een huurwoning of naar
een koopwoning?
$2 Heeft u de gevonden woning gehuurd of
gekocht?
1. Huurwoning
[Huur]
2. Koopwoning
[Koop]
3. Beide / Maakt niet uit [Beide]

Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Missch] of
Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Willen] of
Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Wel] of
Gedwverh = ja

Pols-Basis.WonenB.Verhwens
= [Gevond]

Verhact
Heeft u het afgelopen half jaar iets ondernomen om aan een andere
woning te komen? Zelfs advertenties lezen telt al mee.
Ja/Nee
nee/wn/wg

Blok Inkomen OP

WBO98A

ja
Zoekhjr
Bent u al minstens een half jaar actief bezig om een andere
woning te vinden?
Ja/Nee

Blok Inkomen OP
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Ghuko= code 2

Actief1[1..5]
>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Hebt u zich om een andere woning te vinden ingeschreven bij: →
1. gemeentelijk huisvestingsbureau,
2. woningbouwvereniging, woningcorporatie, woningstichting,
3. stichting of vereniging voor studenten- of ouderenhuisvesting,
4. particuliere instelling zoals pensioenfonds, verzekeringsmaaschappij, bedrijf,
5. of hebt u een woonbon uit de woonkrant ingevuld en ingeleverd?
6. geen van deze

[GemHuisV]
[Corpor]
[StudOud]
[Partic]
[Woonbon]
[GeenDeze]

Actief2[1..3]
>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Hebt u zich (ook) ingeschreven bij of hebt u contact gehad met: →
1. een makelaar,
[Makelaar]
2. een particulier persoon,
[PartPers]
3. of een projectontwikkelaar?
[ProjectO]
4. geen van deze
[GeenDeze]
Actief3[1..4]

>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Hebt u een of meer van de volgende acties ondernomen om andere woonruimte te krijgen: →
1. intensief advertenties gelezen,
[AdvLees]
2. advertentie(s) geplaatst,
[AdvPlaats]
3. familie of kennissen ingeschakeld,
[FamKen]
4. of hebt u nog andere activiteiten ondernomen? [AnderAc]
5. geen van deze
[GeenDeze]
code 4

Aktiand

anders

STEL VAST: Welke andere activiteiten zijn ondernomen?

Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Missch] of
Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Willen] of
Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Wel] of
Gedwverh = ja
Nietgvby

>> ENQ: * Kaart 5.
* Slechts één antwoord mogelijk.<<
Wat is de belangrijkste reden dat u nog geen woning hebt gevonden.
1. Nog geen woning(en) aangeboden gekregen
[GeenAanB]
2. Aangeboden woning(en) te groot of te klein
[TeKlGr]
3. Aangeboden woning(en) te duur
[TeDuur]
4. Buurt van de aangeboden woning(en) ongeschikt
[BuurtOn]
5. Te weinig activiteiten ondernomen
[TeWein]
6. Andere reden
[Ander]
code 1 t.m.5/wn/wg

WBO98A

Pols-Basis.WonenB.Verhwens
= [Gevond]

code 6
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Nietgvby = code 1 t.m.5/wn/wg
Nietgvan

Ghuko = code 2

nietgvby = code 6
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Pols-Basis.WonenB.Verhwens
= [Gevond]

STEL VAST: Wat is dan de belangrijkste reden?

Ghuko = code 1-3/wn/wg
Acpaswon
Zou u op dit moment een passende woonruimte accepteren als
deze wordt aangeboden?
Ja/Nee

Beschkby

>> ENQ: Wanneer de woning eerst gerenoveerd moet worden, komt deze niet leeg beschikbaar.<<
Komt de huidige woonruimte na uw vertrek leeg beschikbaar voor bewoning?
Ja/Nee
nee

Ntbesch

ja/wn/wg

Waarom komt de huidige woonruimte niet leeg beschikbaar voor bewoning. Is dat omdat: →
1. er een of meer personen achter blijven,
[Achter]
2. de woning wordt afgebroken,
[Afbraak]
3. de woning wordt gerenoveerd
[Renovat]
4. de woning gebruikt gaat worden voor andere doeleinden dan bewoning?
[AndDoel]
5. andere reden
[Ander]

code 1 t.m.4
wn/wg

code 3
Ntbesand
STEL VAST: Om welke reden komt de woonruimte niet leeg beschikbaar?

($1 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Missch] of [Willen] of [Wel] of
Gedwverh = ja
$2 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Gevond] )
Ggem

$1 Moet de gewenste woonruimte bij voorkeur liggen in: →
$2 Ligt de gevonden woonruimte in: →
1. de gemeente waar u nu ook woont,
[InGem]
2. een andere gemeente binnen Nederland,
[AndGem]
3. of in het buitenland?
[Buitenl]
4. geen voorkeur
[GnVoork]
code 1-2-4/wn

code 3/wg

Blok Inkomen OP
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Ggem = code 1

Ggem= code 4/wn

Gwijk
>> ENQ: * Indien voorkeur voor meer dan één
wijk, de door OP genoemde wijken duidelijk van elkaar scheiden d.m.v. puntkomma (;).
* Indien geen voorkeur toets 1.<<
$1 Naar welke wijk(en) gaat uw voorkeur uit?
$2 In welke wijk ligt de gevonden woonruimte?

Ggem= code 2

Ggemnr
>> ENQ: * Toets de eerste letter(s) en codeer
de gemeente.
* Indien geen voorkeur toets ‘geen’<<
In welke gemeente?
geen voorkeur/wn

anders

Gregio
>> ENQ: * (Land)kaart 6.
* Toets het nummer van het kaartje in.
* Indien OP geen regio kan noemen, toets dan ‘weet niet’, daarna
volgt de vraag naar de provincie waar de voorkeur naar uitgaat.<<
Kunt u aan de hand van de kaart aangeven in welke regio of deel van Nederland de
($1 gewenste woonruimte bij voorkeur moet liggen / $2 woning of woonruimte ligt)?
1. Oost-Groningen
19. Rivierenland
.36. Goeree Overflakkee
2. Centraal Groningen
20. RegioUtrecht
37. Regio Rotterdam/Rijnmond
3. Noord Groningen
21. Gooi- en Vechtstreek 38. Regio Oosterschelde
4. Noord Friesland
22. Regio Amsterdam
39. Walcheren
5. Friese Wouden 23. Zuid-Kennemerland
40. Zeeuwsch-Vlaanderen
6. Zuidwest Friesland
24. IJmond
41. Westelijk Noord-Brabant
7. Noord en Midden Drenthe 25. Noord-Kennemerland 42. Regio Breda
8. Zuidoost Drenthe
26. Kop v.Noord-Holland 43. Regio Tilburg
9. Zuidwest Drenthe
27. West-Friesland
44. Regio Den Bosch
10. Regio Twente
28. Duin- en bollenstreek 45. Regio Eindhoven
11. Regio Zwolle
29. Regio Leiden
46. Oostelijk Noord-Brabant
12. Noordwest Overijssel
30. Haaglanden
.47. Noord-Limburg
13. Noordoost Overijssel
31. Rijnstreek
48. Midden-Limburg
14. Stedendriehoek
32. Midden-Holland
49. Oostelijk Zuid-Limburg
15. Eemlandvallei
33. Alblasserwaard /
50. Westelijke Mijnstreek
16. Noordwest Veluwe
Vijfheerenland
51. Maastricht en Mergelland
17. Achterhoek
34. Drechtsteden
52. Flevoland
18. Regio Arnhem/Nijmegen 35. Hoeksche Waard
.
wn
Gprov
Is misschien wel aan te geven naar welke provincie de voorkeur uitgaat?
1. Groningen
5. Flevoland
9 Zuid-Holland
2. Friesland
6. Gelderland
10. Zeeland
3. Drenthe
7. Utrecht
11. Noord-Brabant
4. Overijssel
8. Noord-Holland
12. Limburg

Vragenlijst WBO (98A) - Kenmerken toekomstige woning (9)
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Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Missch] of
Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Willen] of
Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Wel] of
Gedwverh = ja èn
Ggem ≠ code 1 èn
Ggemnr ≠ wn/wg

Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Gevond] of
Ggem = code 1 en/of
Ggemnr = wn/wg

Gsoortpl
Waar gaat uw voorkeur naar uit wat betreft de grootte van de nieuwe woonplaats: →
1. naar een dorp of een gemeente tot 20 duizend inwoners,
[Tot20]
2. naar een kleine stad van 20 tot 50 duizend inwoners,
[Van20_50]
3. naar een middelgrote stad van 50 tot 100 duizend inwoners,
[Van50_100]
4. naar een grote stad van 100 duizend inwoners of meer,
[GrtStad]
5. of hebt u geen voorkeur?
[GnVoork]

($1 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Missch] of [Willen] of [Wel] of
Gedwverh = ja
$2 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Gevond] )

Ghuko = wn/wg

Ghuko = code 1

Gwoonuit
>> ENQ: 99995 gulden of meer =
99995 <<
Hoeveel mogen de woonuitgaven
(huur of hypotheek) van de gewenste
woning per maand bedragen? Kosten
voor verwarming moet u niet meetellen.

Ghuko = code 2,3
( $3 WonTypeT = code 4)
Gkoop
>> ENQ: * Zo nodig laten schatten.
* Toets alleen duizendtallen in, bijv. 150000 wordt 150,
10000 wordt 10.
* 995000 gulden of meer = 995 <<
$1 Hoeveel mag de koopprijs van de gewenste woning ongeveer
bedragen?
$2/3 Wat is de koopprijs van de gevonden woning? Kosten voor de
makelaar, notaris en dergelijke moet u niet bij de prijs van de
woning rekenen.
$3 De prijs van de winkel of bedrijfsruimte moet u wel bij de prijs
van de woning tellen.
Ghuko = code 3

Ghuko = code 2

Ghuur
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
$1 Hoeveel mag de huurprijs van de gewenste woning per maand bedragen?
$2 Hoeveel bedraagt de huurprijs van de gevonden woning? Kosten voor
verwarming moet u niet meetellen in de huur.
Gihs
$1 Wordt voor de gewenste woning huursubsidie aangevraagd?
$2 Is of wordt voor de gevonden woning individuele huursubsidie
aangevraagd?
Ja/Nee

Vragenlijst WBO (98A) - Kenmerken toekomstige woning (10)
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Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Missch] of
Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Willen] of
Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Wel] of
Gedwverh = ja èn

Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Gevond]

Intrgwon
U heeft zojuist opgegeven hoeveel de woonkosten van de gewenste woning
mogen bedragen. Wilt u, rekening houdend met dit bedrag, aangeven aan
welke van de volgende eisen de gewenste woning moet voldoen.

($1 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Missch] of [Willen] of [Wel] of
Gedwverh = ja
$2 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Gevond] )
Gtypwon

$1 Zoekt u naar een eengezinswoning →
$2 Is de gevonden woning een eengezinswoning: →
1. vrijstaand,
[Vrij]
2. 2-onder-1-kap,
[Een2o1]
3. een hoekwoning,
[EenHoek]
4. een tussenwoning,
[EenTuss]
5. een flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of maisonette zonder tuin, [FlatZon]
6. of een flat, etage-, beneden-, boven-, portiekwoning of maisonette met tuin? [FlatMet]
7. geen van deze
[GeenDeze]
code 5-6

code 1-4

code 7/wn/wg

Ghfdwver
$1 Op welke verdieping moet de gewenste woning bij voorkeur liggen?
$2 Op welke verdieping ligt de gevonden woning? Kelder en begane
grond niet als verdieping tellen.
1. Souterrain/begane grond
[Sout]
2. 1e t.m. 4e Verdieping
[Verd1_4]
3. 5e Verdieping of hoger
[Hog5]
4. Geen voorkeur
[GeenVK]

Gkamer

>> ENQ: 7 kamers of meer = 7 <<
$1 Hoeveel slaap-, woon-, studeer- of werkkamers moet de gewenste woning bij voorkeur hebben?
$2 Hoeveel slaap-, woon-, studeer- of werkkameers heeft de gevonden woning?

Gopphfdw
>> ENQ: Zo nodig laten schatten.<<
$1 Hoe groot moet de oppervlakte van de woonkamer van de gewenste woning bij voorkeur zijn?
$2 Hoe groot is de oppervlakte van de woonkamer van de gevonden woning?
1. Minder dan 20 m2 [Min20]
2. 20-29 m2
[T_20_29]
3. 30-39 m2
[T_30_39]
4. 40-49 m2
[T_4-_49]
5. 50 m2 of meer
[Meer50]
Blok
Inkomen OP
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($1 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Missch] of [Willen] of [Wel] of
Gedwverh = ja
$2 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Gevond] )
Gnieuw
$1 Moet de gewenste woning bij voorkeur een nieuwbouwwoning zijn?
$2 Is de gevonden woning een nieuwbouwwoning, d.w.z. bent u de eerste bewoner van de woning?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Geen voorkeur
[GeenVK]
code 2-3
Gbuurt

code 1/wn/wg

$1 In welke periode moet de buurt, waarin u de gewenste woning zoekt, bij voorkeur
gebouwd zijn?
$2 In welke periode is de buurt van de gevonden woning gebouwd?
1.Voor 1945
4.1975 t.m. 1989
[Voor45] [75_89]
2. 1945 t.m. 1959
5. Vanaf 1990
[T_45_59] [Van90]
3. 1960 t.m. 1974
6. Geen voorkeur
[T_60_74] [GeenVK]

Gbrtcent
>> ENQ: 15 min.lopen = 15 minuten lopen voor OP. <<
$1 Moet de gewenste woning bij voorkeur liggen: →
$2 Ligt de gevonden woning: →
1. in het centrum of op 15 minuten lopen van het centrum van de woonplaats,
2. op meer dan 15 minuten lopen van het centrum, maar niet aan de rand van de woonplaats,
3. of aan de rand van de woonplaats?
4. geen voorkeur

[Centrum]
[MeerLoop]
[Rand]
[GeenVK]

Gbrthuko
$1 Moet de buurt van de gewenste woning bij voorkeur bestaan uit: →
$2 Bestaat de buurt van de gevonden woning uit: →
1. voor het merendeel koopwoningen,
[Koop]
2. voor het merendeel huurwoningen,
[Huur]
3. of uit ongeveer evenveel koop- als huurwoningen?
[Gelijk]
4. geen voorkeur
[GeenVK]

Gbrttypw
$1 Moet de buurt van de gewenste woning bij voorkeur bestaan uit: →
$2 Bestaat de buurt van de gevonden woning uit: →
1. voor het merendeel eengezinswoningen,
[EenGezin]
2. voor het merendeel etagewoningen,
[Etage]
3. of ongeveer evenveel eengezins- als etagewoningen?
[Gelijk]
4. geen voorkeur
[GeenVK]

Vragenlijst WBO (98A) - Kenmerken toekomstige woning (12)
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( $1 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Missch] of [Willen] of [Wel] of
Gedwverh = ja
$2 Pols-Basis.WonenB.Verhwens = [Gevond] )
( $3 Ggroothh >1 )
Gbztrap
Is het voor u ($3 of iemand anders uit het huishouden waarmee u in de ($1gewenste/ $2 gevonden) woning
gaat wonen) van belang dat deze woning bereikbaar is zonder trappen te hoeven lopen?
Ja/Nee

Gglkvls
Is het voor u ($3 of iemand anders uit het huishouden waarmee u in de ($1gewenste/ $2 gevonden) woning gaat
wonen) van belang dat woonkamer, keuken, toilet, bad- of douchegelegenheid en tenminste één slaapkamer
gelijkvloers met elkaar liggen?
Ja/Nee

Gprior1
Bij het zoeken naar een woning is het niet altijd mogelijk alle wensen worden vervuld. In het algemeen spelen
de ligging, de prijs en de woning zelf een belangrijke rol. Kunt u aangeven wat voor u het belangrijkste is
($2 geweest) bij de keuze van een woning: →
1. de ligging,
[Ligg]
2. de prijs,
[Prys]
3. of de woning zelf?
[WoningZ]
4. geen van deze
[GeenDeze]

Gprior2
En daarna?
1. (de ligging)
2. (de prijs)
3. (de woning zelf)
4. geen van deze

[Ligg]
[Prys]
[WoningZ]
[GeenDeze]

Blok Inkomen OP
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Introoplink
Met behulp van deze enquête wordt onder meer onderzocht of woonlasten in Nederland in de afgelopen jaren
zijn toegenomen of afgenomen. Nagegaan wordt of we van ons inkomen meer of minder zijn gaan besteden
aan wonen. Om dit te kunnen vaststellen zijn gegevens over inkomen onmisbaar.
Ik wil u daarom een aantal vragen stellen over uw inkomenssituatie.
Inkebrp
Hebt u inkomen uit eigen bedrijf of vrij beroep?
Ja/Nee
ja

neewn/wg

Jlrwinrp
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?
wn/wg

anders
Winpmrp
STEL VAST: Het bedrijfsresultaat, d.w.z. was de winst positief of negatief in dat jaar?
1. Positieve winst
[Positief]
2. Geen winst
[Geen]
3. Negatieve winst
[Negatief]
wn/wg

code 1 ($1)
code 3 ($2)

code 2

Bdgwinrp
>> ENQ: 999995 gulden of meer = 999995 <<
Hoeveel bedroeg uw ( $1 positieve / $2 negatieve) winst in [JrWinst],
d.w.z. nà aftrek van kosten en vóór aftrek van belastingen en premies?
wg

wn
Ninkebrp
>> ENQ: * 999995 gulden of meer = 9999995.
* Indien niet meer van toepassing toets 0 <<
Kunt u misschien zeggen hoeveel uw huidige netto inkomen
uit eigen onderneming / vrij beroep per jaar is?
wn

anders

anders

Ginkebrp
>> ENQ: Kaart 7.<<
Belangrijk is dat ook voor de groep zelfstandigen - als geheel - gegevens beschikbaar komen
over hoe woonuitgaven zich verhouden tot het inkomen. Misschien vindt u het niet bezwaarlijk om ongeveer uw winst of inkomen uit eigen onderneming / vrij beroep van [JrNu]
aan te geven door het noemen van een cijfer op deze kaart?
1. winst was negatief of nihil
9. f.75.000,- tot f.85.000,[1]
[9]
2. minder dan f.15.000,10. f.85.000,- tot f.95.000,[2]
[10]
3. f.15.000,- tot f.25.000,11. f.95.000,- tot f.105.000,[3]
[11]
4. f.25.000,- tot f.35.000,12. f.105.000,- tot f.125.000,[4]
[12]
5. f.35.000,- tot f.45.000,13. f.125.000,- tot f.175.000,[5]
[13]
6. f.45.000,- tot f.55.000,-.
14. f.175.000,- tot f.225.000,[6]
[14]
7. f.55.000,- tot f.65.000,15. f.225.000,- of meer
[7]
[15]
8. f.65.000,- tot f.75.000,[8]
wg

anders

Blok Afsluiting interview
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Inkebrp = ja

Inkebrp= nee/wn/wg

$1 Jlrwinrp ≠ wn/wg
$2 Jlrwinrp = wn/wg
Zsaftrrp

$1 Had u over [Jrwinst] recht op zelfstandigenaftrek?
$2 Heeft u over [JrNu] ) recht op zelfstandigenaftrek?
Ja/Nee
ja/nee

Staftrrp

wn/wg

$1 Had u over [Jrwinst] (ook) nog recht op startersaftrek?
$2 Heeft u over [JrNu] ) (ook) nog recht op startersaftrek?
Ja/Nee
AantPP > 1

AantPP =1

Mwaftrrp
$1 Had u over [Jrwinst] recht op meewerkenden-aftrek?
$2 Heeft u over [JrNu] ) recht op meewerkenden-aftrek?
Ja/Nee
ja
Bdgmwarp
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
$1 Hoeveel bedroeg deze meewerkenden-aftrek over [Jrwinst] ?
$2 Hoeveel bedraagt deze meewerkenden-aftrek over [JrNu] )?

nee/wn/wg

( $1 Inkebrp = ja)
Inklosrp
Ontvangt u ($1 naast inkomen uit eigen bedrijf / vrij beroep) loon of salaris voor het verrichten van arbeid?
Ja/Nee
ja
Awrkrirp
Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring of op meer dan één?
1. Eén
[Een]
2. Meer dan één
[Meer]
code 1
Inkperrp
>> ENQ: * Indien sterk wisselende inkomsten, bijv.
bij oproepkrachten en invalkrachten,
dan code 4.
* Reiskostenvergoeding niet meenemen.
* Onregelmatigheidstoeslag wel meenemen. <<
Ontvangt u uw loon/salaris: →
1. per maand,
[1]
2. per 4 weken,
[2]
3. of per week?
[3]
4. anders
[4]

Vragenlijst WBO (98A) - Inkomen OP (3)
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nee/wn/wg

code 2
Inkpr2rp
>> ENQ: * Indien sterk wisselende inkomsten, bijv. bij
bij oproepkrachten en invalkrachten, dan
code 5
* Reiskostenvergoeding niet meenemen.
* Onregelmatigheidstoeslag wel meenemen. <<
Ontvangt u het loon/salaris van deze werkkringen : →
1. per maand,
[1]
2. per 4 weken,
[2]
3. per week,
[3]
4. of is de periode niet voor alle werkkringen
hetzelfde?
[4]
5. Anders
[5]

58
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Inklosrp= ja

Inklosrp
= nee/wn/wg

Inkperrp of Inkpr2rp= code 1 ($1) of
Inkperrp of Inkpr2rp = code 2 ($2) of
Inkperrp of Inkpr2rp = code 3 ($3)

Inkperrp = 4/wn/wg of
Inkpr2rp = 4/5/wn/wg

( $4 Awrkrirp = code 1
$5 Awrkrirp = code 2)
Bdninkrp
>> ENQ: * 9999995 gulden of meer = 9999995
* Indien sterk wisselende inkomsten, bijv. bij oproepkrachten en invalkrachten, dan ‘weet niet’
* Bedoeld wordt wat er in een gewone maand op de giro of bank wordt bijgeschreven.<<
Wat is uw netto loon/salaris per ($1 maand/ $2 4 weken/ $3 week) in deze ($4 werkkring / $5 werkkringen? Het gaat om het netto inkomen in een gewone periode, dus wat binnenkomt na aftrek van
belastingen en premies. Eventuele kinderbijslag of vakantie-uitkering moet u niet meerekenen.

wg
Inkongrp
>> ENQ: Kaart 8.<<
Belangrijk is dat ook voor de groepen personen die loon of
salaris ontvangen, gegevens beschikbaar komen hoe woonuitgaven zich verhouden tot het inkomen. Misschien vindt
u het niet bezwaarlijk om ongeveer uw loon/salaris per
($1 maand / $2 4 weken / $3 week) aan te geven door het
noemen van een cijfer op deze kaart?
1. minder dan f.500,5. f.3000,- tot f.4000,- [1] [5]
2. f.500,- tot f.1000,6. f.4000,- tot f.5000,- [2] [6]
3. f.1000,- tot f.2000,7. f.5000,- tot f.6000,- [3] [7]
4. f.2000,- tot f.3000,8. f.6000,- of meer
[4] [8]

anders

wn
Inkon2rp
>> ENQ: 999995 gulden of meer =
999995 <<
Kunt u misschien (wel) aangeven wat over
de afgelopen 12 maanden uw inkomen is
geweest in deze ($4 werkkring / $5 werkkringen)? Het gaat weer om het netto
inkomen, dus wat overblijft na aftrek van
belastingen en premies. Eventuele kinderbijslag moet u niet meerekenen.

Inkongrp ≠ wn/wg èn
Inkon2rp ≠ wn/wg

Inkongrp = wn/wg of
Inkon2rp = wn/wg

Sprlnrp
Neemt u deel aan een werknemersspaarloonregeling?
Ja/Nee
ja
Bsprlnrp
>> ENQ: Maximum bedrag dat per jaar kan worden gespaard
is 1670 gulden <<
Welk bedrag spaart u dit jaar?

nee/wn/wg

Blok Afsluiting interview
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Inklosrp = ja èn
Bdninkrp ≠ wn/wg of
Inkon2rp ≠ wn/wg of
Inkongrp≠ wn/wg

Inklosrp
= nee/wn/wg

Autozkrp
Heeft u een auto die door uw werkgever ter beschikking is gesteld?
Ja/Nee
ja
Catautrp
>> ENQ: Als cataloguswaarde geldt de nieuwprijs in het bouwjaar van de auto.<<
Wat is de cataloguswaarde van deze auto?

nee/wn/wg

Extrarp
>> ENQ: 13e maand bij vier-wekelijkse uitbetaling telt niet mee.<<
Ontvangt u buiten uw loon/salaris nog een 13e maand, een vaste winstdeling of tantièmes?
Ja/Nee
ja
Bdextrp
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
Hoeveel krijgt u dan in totaal netto uitgekeerd per jaar?

nee/wn/wg

Srtww[1..3]rp
>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Ontvangt u een van de volgende werkloosheidsuitkeringen: →
1. WW
[1]
2. Wachtgeld (ABP)
[2]
3. IOAW of IOAZ?
[3]
4. Geen van deze
[4]
code 1-2-3
( $1 meer dan 1 antwoord)

code 4/wn/wg

Bdgwwrp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoe hoog is het ($1 totale) netto bedrag hiervan per maand?

Srtao[1..3]rp
>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Ontvangt u een van de volgende uitkeringen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid: →
1. WAO
[1]
2. AAW
[2]
3. Invaliditeitspensioen (ABP)
[3]
4. of Ziektewet?
[4]
5. geen van deze
[5]
code 1-2-3 of 4
( $1 meer dan 1 antwoord)

code 5/wn/wg

Bdgaorp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoe hoog is het ($1 totale) netto bedrag hiervan per maand?

WBO98A
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Lft_OP ≥ 50 jr of
Pols-basis.HHBoxB BurgSt_OP = [WeduwSt]

anders

Srtpe[1..3]rp
>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Ontvangt u een van de volgende ouderdomspensioenen: →
1. VUT
[1]
2. AOW (apart)
[2]
3. pensioen (apart)
[3]
4. pensioen incl. AOW?
[4]
5. geen van deze
[5]
code 1 t.m. 4
( $1 meer dan 1 antwoord)

code 5/wn/wg

Bdgperp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoe hoog is het ($1 totale) netto bedrag hiervan per maand?

Srtov[1..3]rp
>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Ontvangt u ANW, bijstand of een andere uitkering of pensioen?
1. ANW (Algemene Nabestaandenwet)
[1]
2. Bijstand
[2]
3. Andere uitkering/pensioen
[3]
4. Geen van deze
[4]
code 1-2-3
( $1 meer dan 1 antwoord)

code 4/wn/wg

Bdgovrp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoe hoog is het ($1 totale) netto bedrag hiervan per maand?

Lft_OP < 30 jr
Srtst[1..4]rp
>> ENQ: * Kaart 9.
* Meer dan 1 antwoord mogelijk. <<
Heeft u op dit moment inkomsten voor studie of opleiding die op deze kaart staan vermeld?
1. WSF 18+ (Wet op Srtst[1..4]rpinanciering): basisbeurs en aanvullende beurs
[1]
2. Rentedragende lening
[2]
3. Overige studiebeurzen (studietoelagen)
[3]
4. Studietoelage van uw ouders
[4]
5. Geen van deze
[5]

code 1 t.m. 4

Vragenlijst WBO ’97 - Inkomen OP (6)
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Srtst[1..4]rp = code 1 t.m. 4

Srtst[1..4]rp = code 1
BDGWSFRP
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoeveel ontvangt u netto per maand als basisbeurs en aanvullende beurs?

Lft_OP ≥ 30 jr of
Srtst[1..4]rp = code 5/wn/wg

Srtst[1..4]rp = 2-3-4

Srtst[1..4]rp = code 2
Bdgsturp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoeveel ontvangt u netto per maand als rentedragende lening?

Srtst[1..4]rp = 1-3-4

Srtst[1..4]rp = code 3
Perstud
Ontvangt u de studietoelage per maand of per kwartaal?
1. Per maand
[Maand]
2. Per kwartaal
[Kwartaal]

Srtst[1..4]rp = 1-2-4

( $3 Perstud = code 1
$4 Perstud = code 2 )
Bdgstudf
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoeveel ontvangt u als studietoelage ($3 per maand / $4 per kwartaal)?

Srtst[1..4]rp = code 4
Stuoudrp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995.<<
Hoeveel ontvangt u netto per maand als studietoelage van uw ouders?

Vragenlijst WBO (98A) - Inkomen OP (7)
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Inkbrrp[1..9]
>> ENQ: * Kaart 10.
* Meer dan 1 antwoord mogelijk. <<
Heeft u overige inkomsten die op deze kaart staan vermeld?
1. Uitkering van een verzekering tegen inkomensderving i.v.m. invaliditeit, ziekte
of ongeval (zelfstandigen)
2. Free-lance inkomsten
3. Alimentatie van uw Ex-Echtgeno(o)t(e)
4. Alimentatie voor uw kind(eren)
5. Lijfrente van u en uw (eventuele) partner
6. Toelagen van familie
7. Inkomsten uit onroerend goed voor u en uw (eventuele) partner (inclusief verhuur van kamers)
8. Renten van spaartegoeden, vorderingen, effecten, obligaties, pandbrieven of beleggingsrekeningen van u en uw (eventuele) partner
9. Dividend van aandelen, effecten, beleggingsrekeningen of beleggingsfondsen voor u en uw
(evt.) partner
10. Geen van deze
code 1-9
Inkbrrp[1..9] = code 1
Perziek
Ontvangt u de uitkering van een verzekering tegen inkomensderving i.v.m.
invaliditeit, ziekte of ongeval, per maand, per kwartaal of per jaar?
1. Per maand
[Maand]
2. Per kwartaal
[Kwartaal]
3. Per jaar
[Jaar]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
code 10/wn/wg

Inkbrrp[1..9] = 2 t.m.9

( $1 Perziek = code 1
$2 Perziek = code 2
$3 Perziek = code 3 )
Bdgzierp
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
Hoeveel ontvangt u als uitkering ($1 per maand / $2 per kwartaal / $3 per jaar)?

Inkbrrp[1..9] = code 2
FreeLanc
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
Hoeveel ontvangt u gemiddeld netto per maand aan freelance inkomsten?

Inkbrrp[1..9] = code 3
Bdgalirp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoeveel ontvangt u netto per maand aan alimentatie van uw Ex-Echtgeno(o)t(e)?

Vragenlijst WBO (98A) - Inkomen OP (8)
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Inkbrrp[1..9] = code 1-9

Inkbrrp[1..9] = code 4
Bdgalkrp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoeveel ontvangt u netto per maand aan alimentatie voor uw kind(eren)?

Inkbrrp[1..9] = code 5

Inkbrrp[1..9] = code 10/wn/wg

Inkbrrp[1..9] = 1-2-3-5 t.m.9

Inkbrrp[1..9] = 1-2-3-4-6 t.m.9

Perlyf
Ontvangt u de lijfrente van u en uw (eventuele) partner per maand, per kwartaal
of per jaar?
1. Per maand
[Maand]
2. Per kwartaal
[Kwartaal]
3. Per jaar
[Jaar]
( $1 Perlyf = code 1
$2 Perlyf = code 2
$3 Perlyf = code 3 )
Bdglyfrp
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
Hoeveel ontvangt u als lijfrente ($1 per maand / $2 per kwartaal / $3 per jaar)?

Inkbrrp[1..9] = code 6
Bdgfamrp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995.<<
Hoeveel ontvangt u netto per maand aan toelage van familie?

Inkbrrp[1..9] = 1 t.m.5-7-8-9

Inkbrrp[1..9] = code 7
Bdgogrp
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995.<<
Hoeveel ontvangt u netto per maand aan inkomsten uit onroerend goed voor
u en uw (eventuele) partner?

Inkbrrp[1..9] = 1 t.m.6-8-9

Inkbrrp[1..9] = code 8
Inkbrrp[1..9] = 1 t.m.7-9
Bdgrenrp
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
Hoeveel hebt u in [JrNu-1] netto ontvangen aan renten van spaartegoeden, vorderingen,
effecten, obligaties, pandbrieven of beleggingsrekeningen voor u en uw (eventuele) partner?

Vragenlijst WBO (98A) - Inkomen OP (9)
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Inkbrrp[1..9] = code 1-9

Inkbrrp[1..9] = code 10/wn/wg

Inkbrrp[1..9] = code 9

Inkbrrp[1..9] = 1 t.m. 8

Bdgdivrp
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<<
Hoeveel hebt u in [JrNu-1] netto ontvangen aan dividend van aandelen, effecten,
beleggingsrekeningen of beleggingsfondsen voor u en uw (eventuele) partner?

Inkebrp = ja en/of
Inklosrp = ja en/of
Srtww[1..3]rp = code 1 tm 3 en/of
Srtao[1..3]rp = code 1 tm 4 en/of
Srtpe[1..3]rp = code 1 tm 4 en/of
Srtov[1..3]rp = code 1 tm 3

Inkebrp = nee/wn/wg èn
Inklosrp = nee/wn/wg èn
Srtww[1..3]rp = code 4/wn/wg èn
Srtao[1..3]rp= code 5/wn/wg ènf
Srtpe[1..3]rp = code 5/wn/wg èn
Srtov[1..3]rp = code 4/wn/wg

Stukirp
Draagt u bij in het onderhoud van uitwonende studerende kinderen?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Bdgstorp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<<
Hoe groot is die bijdrage per maand?

Inkebrp = ja

Inkebrp = nee/wn/wg

Inkdrvep
Bent u verzekerd tegen inkomensderving i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval?
Ja/Nee
ja
Prinkdep
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
Hoeveel premie betaalt u voor deze verzekering per jaar?

WBO98A

nee/wn/wg

mvor 1-1-98

Vragenlijst WBO (98A) - Inkomen OP (10)

65

Ziekfoep
Bent u verzekerd tegen ziektekosten?
Ja/Nee
ja èn
AantPP >1 of
Lft_OP ≤ 29 jr

ja èn
AantPP = 1 èn
Lft_OP > 29 jr

nee/wn/wg

Zkvmeeep
Bent u verzekerd op uw eigen naam of bent u meeverzekerd via iemand anders?
1. Verzekerd op eigen naam
[Eigen]
2. Meeverzekerd via iemand anders
[Anders]

Strzkvep
Wat voor ziektekostenverzekering hebt u: →
1. ziekenfonds verplicht, niet bejaarden
2. ziekenfonds verplicht, bejaarden
3. ambtenarenverzekering (IZA, IZR, DGVP)
4. of een (collectieve) particuliere ziektekostenverzekering?

[Fondsove]
[Fondsbej]
[Ambt]
[Collect]

Inklosrp = ja èn
Zkvmeerp = code 1 èn
Strzkvrp = code 3-4

anders

Ihprzirp
Vindt er op uw loon/salaris inhouding van premie ziektekostenverzekering plaats?
Ja/Nee
Tegzkvep
Ontvangt u buiten uw regelmatig netto loon/salaris om, dus bijvoorbeeld
per kwartaal, per half jaar of per jaar, van uw werkgever een tegemoetkoming in de premie ziektekostenverzekering?
Ja/Nee

WBO98A

mvor 1-1-98
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Inkebrp = ja en/of
Inklosrp = ja en/of
Srtww[1..3]rp = code 1 tm 3 en/of
Srtao[1..3]rp= code 1 tm 4 en/of
Srtpe[1..3]rp = code 1 tm 4 en/of
Srtov[1..3]rp = code 1 tm 3

Pols-basis.HHBoxB.BurgSt ≠ [NooitGeh]1
èn
Inkbrrp[1..9] = code 1-2
Geschep

Inkebrp = nee/wn/wg èn
Inklosrp = nee/wn/wg èn
Srtww[1..3]rp = code 4 èn
Srtao[1..3]rp= code 5 èn
Srtpe[1..3]rp = code 5 èn
Srtov[1..3]rp = code 4

Pols-basis.HHBoxB.BurgSt = [NooitGeh]
of
Inkbrrp[1..9] = code 3-4/wn/wg

Bent u ooit gescheiden?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Btalexrp
>> ENQ: Alimentatie voor de kinderen hier niet opgeven.<<
Betaalt u alimentatie aan uw Ex-Echtgeno(o)t(e)?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Bdgalxep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995.<<
Hoeveel bedraagt deze alimentatie per maand?

Btalknrp
Betaalt u alimentatie voor uw kind(eren)?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. N.v.t.
[NVT]
code 1
Bd2alkep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995.<<
Hoeveel bedraagt deze alimentatie per maand?

1

code 2-3/wn/wg

Moet deze voorwaarde worden aangepast aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. partnerschapregistratie en/of
samenlevingscontracten? M.a.w. zijn er anderen dan (ex)echtparen die alimentatieplichtig kunnen zijn?
WBO98A
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= ja

Geschep

= nee/wn/wg

Anders

Btukexep
Betaalt u, door wat men wel ‘bijstandsverhaal’ noemt, mee aan
een uitkering van een eventuele Ex-Echtgeno(o)t(e)?
Ja/Nee
ja
Bdguxxrp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995.<<
Hoeveel bedraagt deze bijdrage per maand?

nee/wn/wg

Inkgelrp
Als we vakantiegeld en eindejaarsuitkering buiten beschouwing laten, is uw inkomenssituatie
dan door het jaar genomen meestal gelijk of verschilt dat sterk van maand tot maand?
1. Elke maand ongeveer gelijk
[Gelijk]
2. Verschilt sterk van maand tot maand
[Versch]

code 2

code 1/wn/wg

Schinkrp
Kunt u aangeven wat uw netto inkomen ongeveer gemiddeld per maand is?
1. minder dan f.500,[1]
2. f. 500,- tot f.1000,[2]
3. f.1000,- tot f.2000,[3]
4. f.2000,- tot f.3000,[4]
5. f.3000,- tot f.4000,[5]
6. f.4000,- tot f.5000,[6]
7. f.5000,- tot f.6000,[7]
8. f.6000,- of meer
[8]

WoonGrpB.Sel_Part = [Regelnr 1..8]

WoonGrpB.Sel_Part = [0]

Blokroute = 11

Blokroute = 2 of 3

WoonGrpB.SelKostW
≠ OP/ partner OP

Blok Tijdsbesteding
partner OP

1

Blok Schriftelijk
deel WBO

Pols-basis.Selectie
hoofdkostwinner

WoonGrpB.SelKostW
= OP/ partner OP

Blok Afsluiting
interview

Voor beschrijving Blokroutes zie pag.1 schema’s WBO-Module.

WBO98A
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Introoplprt
>> ENQ: De volgende vragen gaan over partner OP. Daar waar ‘u’ staat ‘uw partner’ lezen.<<
Dan zou ik nu een aantal vragen over de tijdsbesteding van uw echtgeno(o)t(e)/vaste partner willen stellen.
Partner is:

Tydbespp
Waaraan besteedt u afgezien van ontspanning de meeste tijd. Is dat aan: →
1. betaald werk,
[BeaaldW]
2. huishoudelijk werk thuis,
[Huishoud]
3. studie of opleiding,
[OplStud]
4. vrijwilligerswerk of werk met behoud van uitkering
[Vrijwill]
5. iets anders
[IetsAnd]
code 1

code 2-5/wn/wg
Betwrkpp
Hebt u op dit moment betaald werk, ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee.
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Uurwkpp
Hoeveel uur werkt u in een normale werkweek, onbetaalde uren niet meegeteld?
>> ENQ: Eventueel een gemiddelde werkweek schatten (bijv. bij ploegendienst).<<
wn
Stuurwkpp
Weet u dan of het gaat om: →
1. 4 uur of minder per week,
2. minder dan 12 uur,
3. minder dan 30 uur,
4. of om 30 uur of meer per week?

anders

[MinOf4]
[Minder12]
[Minder30]
[Is30Meer]

Lft_partner OP = 18 t.m. 64 jr

anders

( $1 Uurwkpp ≠ leeg
$2 Betwrkpp = nee/wn/wg)
Uitkerpp
>> ENQ: AOW, Srtst[1..4]rpinanciering zijn geen uitkeringen.<<
$1 Heeft u ook inkomsten uit een uitkering?
$2 Heeft u inkomsten uit een uitkering?
Ja/Nee
ja

WBO98A

nee/wn/wg

mvor 1-1-98
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Uitkerpp = nee/wn/wg

anders

Arbongpp
Is dat eventueel ook uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering?
Ja/Nee

Uurhwpp
De volgende vraag gaat over huishoudelijke bezigheden zoals opruimen en schoonmaken,
wassen en strijken, boodschappen doen, koken en afwassen, en verzorgen van dieren en planten.
Hoeveel uur per week besteedt u doorgaans aan dergelijke huishoudelijke bezigheden?
wn

anders

Suurhwpp
Weet u dan of het gaat om: →
1. 4 uur of minder per week,
2. minder dan 12 uur,
3. minder dan 30 uur,
4. of om 30 uur of meer per week?

[MinOf4]
[Min12]
[Min30]
[Is30Meer]

Blok Onderwijs Actueel

Vragenlijst WBO (98A) - Onderwijs Actueel partner OP [ActueelB]
WBO98A
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Introopl

Oplactpp

Dan zou ik nu een aantal vragen over uw opleiding willen stellen.

Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, bij een
ander opleidingsinstituut of in het bedrijf?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Naam
Welke opleiding of cursus is dat?
>> ENQ: Bij 2 of meer, de voor beroep of beroepskeuze belangrijkste.<<
Naam:
anders

wn/wg

School
Soort school of instelling:
anders

wn/wg

Richting
Studierichting, vak, afdeling, module, 1e of 2e gedeelte:
Srtoplpp
STEL VAST: Soort onderwijs
1. Mavo
2. Havo, Atheneum, Gymnasium, VWO
3. Universitaire opleiding
4. Overige opleiding of cursus
code 1-2-4 èn
Lft_partner OP = 18 t.m. 22 of
code 3 èn
Lft_partner OP = 24 t.m. 30

[Mavo]
[HavoVWO]
[Univers]
[Overig]
anders

wn/wg

Voldelpp
Volgt u deze opleiding in voltijd of in deeltijd?
1. Voltijd
[VolTyd]
2. Deeltijd
[DeelTyd]

Srtoplpp = code 2
Klas4pp
Hebt u de 3e klas met succes
doorlopen, d.w.z. bent u overgegaan naar de 4e klas?
Ja/Nee

Srtoplpp = code 3

anders

Fasunipp
In welke Srtst[1..4]rpase bevindt u
zich?
1. 1e fase, incl. propedeuse [Fase1]
2. 2e fase, promotie
[Fase2Pro]
3 overig postdoctoraal [OverigPD]

Blok Onderwijs Laatste diploma
Vragenlijst WBO (98A) - Onderwijs Laatste diploma partner OP [LastDipB]
WBO98A
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Oplnlopp
Heeft u na de lagere school een opleiding of cursus gevolgd waarmee u langer dan 2 jaar bezig bent geweest?
Ja/Nee
ja
EenmerPP
Gaat het om 1 opleiding of om meer dan 1?
1. Een
[Een]
2. Meer dan een
[Meer]

nee/wn/wg

code 1/wn/wg ($1)
code 2 ($2)
DiplomPP
$1 Heeft u voor deze opleiding de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?
$2 Heeft u voor 1 of meer van deze opleidingen de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Naam
>> ENQ: (laatste) opleiding van 2 jaar of langer.<<
Welke opleiding was dat?
Naam:
anders

wn/wg

School
Soort school of instelling:
anders

wn/wg

Richting
Studierichting, vak, module, 1e of 2e gedeelte:

Blok Positie werkkring

WBO98A
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N.B. Alleen indien: TydbestedingB.Uurwkpp ≥ 12 uur of
TydbestedingB.Stuurwkpp ≥ 12 uur

Intro
De volgende vragen gaan over uw werkkring en beroep.
>> ENQ: Druk <ENTER> om verder te gaan.<<

Wrknempp
Werkt u als werknemer?
>> ENQ: indien meer dan een werkkring, vragen over de werkkring met de meeste uren per week.<<
nee/wn/wg
Bedrprpp
Bent u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk: →
1. van uzelf,
[Eigen]
(2. van uw partner),
[Partner]
3. of van uw ouders of schoonouders? [Ouders]
4. N.V.T. (geen van deze)
[NVT]

ja

Blok Bedrijf kort

WBO98A
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N.B. Alleen indien: TydbestedingB.Uurwkpp ≥ 12 uur of
TydbestedingB.Stuurwkpp ≥ 12 uur

PosWerkB.Bedrprpp = [Eigen]

PosWerkB.Wrknemer = [Ja] of
PosWerkB.Bedrprpp ≠ [Eigen]

Persnlpp
Heeft u personeel in dienst?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Bedrompp
Hoeveel mensen hebt u in totaal ongeveer in dienst?
1. 1
[N_1]
2. 2-9
[N_2tm9]
3. 10-19
[N_10tm19]
4. 20-49
[N_20tm49]
5. 50-99
[N_50tm99]
6. 100 of meer
[Meer]

SoortB_Z
Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep hebt u?

SoortB_W
Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u?

Blok Beroep

WBO98A
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N.B. Alleen indien: TydbestedingB.Uurwkpp ≥ 12 uur of
TydbestedingB.Stuurwkpp ≥ 12 uur
PosWerkB.Bedrprpp ≠ [Eigen]

PosWerkB.Bedrprpp = [Eigen]

PosWerkB.Persnlpp = ja

PosWerkB.Persnlpp
= nee/wn/wg

BeroepW
Welk beroep of welke functie oefent u in het
bedrijf / de instelling uit?
>> ENQ: Voor militairen ook de rang opgeven.<<
anders

Leidzpp
Houdt u zich hoofdzakelijk bezig met
leidinggeven of toezicht houden?
Ja/Nee
ja

wn/wg ($1)

Leidwpp
Geeft u in uw beroep of functie leiding
aan medewerkers?
Ja/Nee

nee/wn/wg

VrnWrk
Wat voor werk doet u hoofdzakelijk?

ja ($2)
nee/wn/wg ($1)
Nleidwpp
Aan hoeveel?
1. 1 - 4
[N_1tm4]
2. 5 - 9
[N_5tm9]
3. 10-19
[N_10tm19]
4. 20-49
[N_20tm49]
5. 50-99
[N_50tm99]
6. 100 of meer [Meer]

LeidWrkW
Welke leidinggevende werkzaamheden verricht u?

VrnWrk
$1 Wat zijn
$2 Wat zijn, naast leidinggeven,
de voornaamste werkzaamheden die u verricht?

Wrkplepp
Heeft u plezier in uw werk?
1. Ja, regelmatig [Ja]
2. Ja, soms
[JaSoms]
3. Nee
[Nee]

Blok Werkzoeken

WBO98A
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N.B. Alleen indien: TydbestedingB.Betwrkpp = nee/wn/wg of
TydbestedingB.Uurwkpp < 12 uur
Wilwrkpp
De volgende vragen gaan over het zoeken naar werk.
Zou u betaalt werk van 12 uur of meer per week willen hebben?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Reeds gevonden
[Gevonden]
4. Wil wel, maar kan niet
[WilKanN]
code 1

code 2-3-4/wn/wg

Kunstrpp
Op welke termijn zou u kunnen beginnen?
1. Binnen 2 weken
[Mind2Wkn]
2. 2 Weken tot 3 maanden
[Wk2_Mnd3]
3. 3 Maanden tot 6 maanden
[Mnd3_6]
4. 6 Maanden of langer
[Mnd6Meer]
code 1

code 2-3-4

wn/wg

Afrondpp
Hebt u die periode nodig om iets af te ronden i.v.m.: →
1. (uw huidige werk),
[HuidWerk]
2. vrijwilligerswerk,.
[Vrijwill]
3. opleiding of studie,
[OplStud]
4. of kinderopvang?
[K_Opvang]
5. n.v.t. (geen van deze)
[NVT]
code 1-2-3-4

code 5
Of_ivmpp
Of is dat in verband met: →
1. ziekte,
2. vakantie,
3. of persoonlijke omstandigheden?
4. n.v.t. (geen van deze)
`

Kunstrpp = code 1-2

wn/wg

[Ziekte]
[Vakantie]
[PersOmst]
[NVT]

Kunstrpp = code 3-4

Wrkkompp
Heeft u het afgelopen half jaar iets gedaan om aan werk
te komen van 12 uur of meer per week? Advertenties
nakijken om een baan te vinden telt al mee.
Ja/Nee

ja
Afg4wkpp
En de afgelopen 4 weken?
Ja/Nee

nee/wn/wg

Blok Mobiliteit

WBO98A
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TydbestedingB.Tydsbespp ≠ [BetaaldW] of
TydbestedingB.Betwrkpp ≠ [Ja]

Intmobep
De volgende vragen gaan over woon-werkverkeer.
Wrkadrep
>> ENQ: * Eén vast werkadres.
* Bij twijfel: vast werkadres = indien gedurende langer dan 3 maanden werkzaam op
hetzelfde adres.<<
U hebt eerder aangegeven dat u betaald werk hebt. Gaat u doorgaans naar een vast adres om te werken?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Werkt op woonadres.
[NVT]
ja

nee/wn

wg

Stradrepr
Heeft u één adres waar u gewoonlijk
naar toe gaat om van daaruit te gaan
werken?
Ja/Nee

ja

nee/wn/wg

woonadres
Wrkruiep
In welke ruimte werkt u doorgaans thuis?
1. Woonkamer
[Woonk]
2. Slaapkamer
[Slaapk]
3. Aparte werkkamer
[WrkWoon]
4. Afzonderlijke bedrijfsruimte [BedrRuim]

Wrkcomep
Gebruikt u bij deze werkzaamheden een
computer (p.c.)?
Ja/Nee

Wrkgemep
Ligt uw werkadres in uw woongemeente?
Ja/Nee
nee

ja//wn/wg

Wrkgnrep
>> ENQ: * Toets de eerste letter(s) van de
plaats en codeer de werkgemeente.
* Indien buitenland toets ‘bui’ en
codeer als ‘buitenland’.<<
In welke gemeente ligt dat adres?
Buitenland
Wbuitlep
STEL VAST: Land
1. België
2. Duitsland
3. Luxemburg
4. Frankrijk
5. Groot-Brittanië
6. Overig buitenland

anders

[België]
[Duitsl]
[Luxemb]
[Frankr]
[Engeland]
[Ander]
Blok Inkomen partner OP

WBO98A
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Wdagep
>> ENQ: Indien wisselend per week dan gemiddeld aantal dagen (bijv. 1.5).<<
Op hoeveel dagen per week gaat u naar dat adres?
Wdagep >= 1

Wdagep > 1/wn/wg
Reisdgep
Gaat u doorgaans op al die dagen van uw woonadres naar dat adres?
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

Hbwwep
>> ENQ: Aantal kilometers, ook bijv. 5.2 <<
Wat is de totale reisafstand heen en terug naar dat adres in kilometers?

Vervwrep
Hoe legt u doorgaans het grootste deel van die afstand af?
1. Te voet
6. Bedrijfsbusje e.d.
[TeVoet]
2. Fiets
7. Bus, tram, metro
[Fiets]
3. Bromfiets
8. Trein
[BromFts]
4. Motor, scooter
9. Ander vervoermiddel
[MotorSc]
5. Personenauto
[Auto]

[BedrBus]
[BusTram]
[Trein]
[Ander]

Blok Inkomen partner OP

WBO98A
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Inkebep
Hebt u inkomen uit eigen bedrijf of vrij beroep?
Ja/Nee
ja

neewn/wg

Jlrwinep
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?
wn/wg

anders
Winpmep
STEL VAST: Het bedrijfsresultaat, d.w.z. was de winst positief of negatief in dat jaar?
1. Positieve winst
[Positief]
2. Geen winst
[Geen]
3. Negatieve winst
[Negatief]
wn/wg

code 1 ($1)
code 3 ($2)

code 2

Bdgwinep
>> ENQ: 999995 gulden of meer = 999995 <<
Hoeveel bedroeg uw ( $1 positieve / $2 negatieve) winst in [JrWinst],
d.w.z. nà aftrek van kosten en vóór aftrek van belastingen en premies?
wg

wn
Ninkebep
>> ENQ: * 999995 gulden of meer = 9999995.
* Indien niet meer van toepassing toets 0 <<
Kunt u misschien zeggen hoeveel uw huidige netto inkomen
uit eigen onderneming / vrij beroep per jaar is?
wn

anders

anders

Ginkebep
>> ENQ: Kaart 7.<<
Belangrijk is dat ook voor de groep zelfstandigen - als geheel - gegevens beschikbaar komen
over hoe woonuitgaven zich verhouden tot het inkomen. Misschien vindt u het niet bezwaarlijk om ongeveer uw winst of inkomen uit eigen onderneming / vrij beroep van [JrNu]
aan te geven door het noemen van een cijfer op deze kaart?
1. winst was negatief of nihil
9. f.75.000,- tot f.85.000,[1]
[9]
2. minder dan f.15.000,10. f.85.000,- tot f.95.000,[2]
[10]
3. f.15.000,- tot f.25.000,11. f.95.000,- tot f.105.000,[3]
[11]
4. f.25.000,- tot f.35.000,12. f.105.000,- tot f.125.000,[4]
[12]
5. f.35.000,- tot f.45.000,13. f.125.000,- tot f.175.000,[5]
[13]
6. f.45.000,- tot f.55.000,-.
14. f.175.000,- tot f.225.000,[6]
[14]
7. f.55.000,- tot f.65.000,15. f.225.000,- of meer
[7]
[15]
8. f.65.000,- tot f.75.000,[8]
wg

anders

Blok Afsluiting interview

WBO98A
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Inkebep = ja

Inkebep = nee/wn/wg

$1 Jlrwinep ≠ wn/wg
$2 Jlrwinep = wn/wg
Zsaftrep

$1 Had u over [JrWinst] recht op zelfstandigenaftrek?
$2 Heeft u over [JrNu] ) recht op zelfstandigenaftrek?
Ja/Nee
ja/nee

Staftrep

wn/wg

$1 Had u over [JrWinst] (ook) nog recht op startersaftrek?
$2 Heeft u over [JrNu] ) (ook) nog recht op startersaftrek?
Ja/Nee
AantPP > 1

AantPP =1

Mwaftrep
$1 Had u over [JrWinst] recht op meewerkenden-aftrek?
$2 Heeft u over [JrNu] ) recht op meewerkenden-aftrek?
Ja/Nee
ja
Bdgmwaep
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
$1 Hoeveel bedroeg deze meewerkenden-aftrek over [JrWinst] ?
$2 Hoeveel bedraagt deze meewerkenden-aftrek over [JrNu] )?

nee/wn/wg

( $1 Inkebep = ja)
Inklosep
Ontvangt u ($1 naast inkomen uit eigen bedrijf / vrij beroep) loon of salaris voor het verrichten van arbeid?
Ja/Nee
ja
Awrkriep
Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring of op meer dan één?
1. Eén
[Een]
2. Meer dan één
[Meer]
code 1
Inkperep
>> ENQ: * Indien sterk wisselende inkomsten, bijv.
bij oproepkrachten en invalkrachten,
dan code 4.
* Reiskostenvergoeding niet meenemen.
* Onregelmatigheidstoeslag wel meenemen. <<
Ontvangt u uw loon/salaris: →
1. per maand,
[1]
2. per 4 weken,
[2]
3. of per week?
[3]
4. anders
[4]

WBO98A

nee/wn/wg

code 2
Inkpr2ep
>> ENQ: * Indien sterk wisselende inkomsten, bijv. bij
bij oproepkrachten en invalkrachten, dan
code 5
* Reiskostenvergoeding niet meenemen.
* Onregelmatigheidstoeslag wel meenemen. <<
Ontvangt u het loon/salaris van deze werkkringen : →
1. per maand,
[1]
2. per 4 weken,
[2]
3. per week,
[3]
4. of is de periode niet voor alle werkkringen
hetzelfde?
[4]
5. Anders
[5]

mvor 1-1-98
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Inklosep = ja

Inklosep
= nee/wn/wg

Inkperep of Inkpr2ep = code 1 ($1) of
Inkperep of Inkpr2ep = code 2 ($2) of
Inkperep of Inkpr2ep = code 3 ($3)

Inkperep = 4/wn/wg of
Inkpr2ep = 4/5/wn/wg

( $4 Awrkriep = code 1
$5 Awrkriep = code 2)
Bdninkep
>> ENQ: * 9999995 gulden of meer = 9999995
* Indien sterk wisselende inkomsten, bijv. bij oproepkrachten en invalkrachten, dan ‘weet niet’
* Bedoeld wordt wat er in een gewone maand op de giro of bank wordt bijgeschreven.<<
Wat is uw netto loon/salaris per ($1 maand/ $2 4 weken/ $3 week) in deze ($4 werkkring / $5 werkkringen? Het gaat om het netto inkomen in een gewone periode, dus wat binnenkomt na aftrek van
belastingen en premies. Eventuele kinderbijslag of vakantie-uitkering moet u niet meerekenen.

wg
Inkongep
>> ENQ: Kaart 8.<<
Belangrijk is dat ook voor de groepen personen die loon of
salaris ontvangen, gegevens beschikbaar komen hoe woonuitgaven zich verhouden tot het inkomen. Misschien vindt
u het niet bezwaarlijk om ongeveer uw loon/salaris per
($1 maand / $2 4 weken / $3 week) aan te geven door het
noemen van een cijfer op deze kaart?
1. minder dan f.500,5. f.3000,- tot f.4000,- [1] [5]
2. f.500,- tot f.1000,6. f.4000,- tot f.5000,- [2] [6]
3. f.1000,- tot f.2000,7. f.5000,- tot f.6000,- [3] [7]
4. f.2000,- tot f.3000,8. f.6000,- of meer
[4] [8]

anders

wn
Inkon2ep
>> ENQ: 999995 gulden of meer =
999995 <<
Kunt u misschien (wel) aangeven wat over
de afgelopen 12 maanden uw inkomen is
geweest in deze ($4 werkkring / $5 werkkringen)? Het gaat weer om het netto
inkomen, dus wat overblijft na aftrek van
belastingen en premies. Eventuele kinderbijslag moet u niet meerekenen.

Inkongep ≠ wn/wg èn
Inkon2ep ≠ wn/wg

Inkongep = wn/wg of
Inkon2ep = wn/wg

Sprlnep
Neemt u deel aan een werknemersspaarloonregeling?
Ja/Nee
ja
Bsprlnep
>> ENQ: Maximum bedrag dat per jaar kan worden gespaard
is 1670 gulden <<
Welk bedrag spaart u dit jaar?

nee/wn/wg

Blok Afsluiting interview

WBO98A
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Inklosep = ja èn
Bdninkep ≠ wn/wg of
Inkon2ep ≠ wn/wg of
Inkongep ≠ wn/wg

Inklosep
= nee/wn/wg

Autozkep
Heeft u een auto die door uw werkgever ter beschikking is gesteld?
Ja/Nee
ja
Catautep
>> ENQ: Als cataloguswaarde geldt de nieuwprijs in het bouwjaar van de auto.<<
Wat is de cataloguswaarde van deze auto?

nee/wn/wg

Extraep
>> ENQ: 13e maand bij vier-wekelijkse uitbetaling telt niet mee.<<
Ontvangt u buiten uw loon/salaris nog een 13e maand, een vaste winstdeling of tantièmes?
Ja/Nee
ja
Bdextep
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
Hoeveel krijgt u dan in totaal netto uitgekeerd per jaar?

nee/wn/wg

Srtww[1..3]ep
>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Ontvangt u een van de volgende werkloosheidsuitkeringen: →
1. WW
[1]
2. Wachtgeld (ABP)
[2]
3. IOAW of IOAZ?
[3]
4. Geen van deze
[4]
code 1-2-3
( $1 meer dan 1 antwoord)

code 4/wn/wg

Bdgwwep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoe hoog is het ($1 totale) netto bedrag hiervan per maand?

Srtao[1..3]ep
>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Ontvangt u een van de volgende uitkeringen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid: →
1. WAO
[1]
2. AAW
[2]
3. Invaliditeitspensioen (ABP)
[3]
4. of Ziektewet?
[4]
5. geen van deze
[5]
code 1-2-3 of 4
( $1 meer dan 1 antwoord)

code 5/wn/wg

Bdgaliep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoe hoog is het ($1 totale) netto bedrag hiervan per maand?

WBO98A
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Lft_OP ≥ 50 jr of
Pols-basis.HHBoxB.BurgSt_OP = [WeduwSt]

anders

Srtpe[1..3]ep
>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Ontvangt u een van de volgende ouderdomspensioenen: →
1. VUT
[1]
2. AOW (apart)
[2]
3. pensioen (apart)
[3]
4. pensioen incl. AOW?
[4]
5. geen van deze
[5]
code 1 t.m. 4
( $1 meer dan 1 antwoord)

code 5/wn/wg

Bdgpeep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoe hoog is het ($1 totale) netto bedrag hiervan per maand?

Srtov[1..3]ep
>> ENQ: Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
Ontvangt u ANW, bijstand of een andere uitkering of pensioen?
1. ANW (Algemene Nabestaandenwet)
[1]
2. Bijstand
[2]
3. Andere uitkering/pensioen
[3]
4. Geen van deze
[4]
code 1-2-3
( $1 meer dan 1 antwoord)

code 4/wn/wg

Bdgovrp
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoe hoog is het ($1 totale) netto bedrag hiervan per maand?

Lft_OP < 30 jr
Srtst[1..4]ep
>> ENQ: * Kaart 9.
* Meer dan 1 antwoord mogelijk. <<
Heeft u op dit moment inkomsten voor studie of opleiding die op deze kaart staan vermeld?
1. WSF 18+ (Wet op Srtst[1..4]rpinanciering): basisbeurs en aanvullende beurs
[1]
2. Rentedragende lening
[2]
3. Overige studiebeurzen (studietoelagen)
[3]
4. Studietoelage van uw ouders
[4]
5. Geen van deze
[5]

code 1 t.m. 4

Vragenlijst WBO ’97 - Inkomen partner OP (6)
WBO98A

anders

code 5/wn/wg
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Srtst[1..4]ep = code 1 t.m. 4

Srtst[1..4]ep = code 1
Bdgstuep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoeveel ontvangt u netto per maand als basisbeurs en aanvullende beurs?

Lft_OP ≥ 30 jr of
Srtst[1..4]ep = code 5/wn/wg

Srtst[1..4]ep = 2-3-4

Srtst[1..4]ep = code 2
Bdgstuep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoeveel ontvangt u netto per maand als rentedragende lening?

Srtst[1..4]ep = 1-3-4

Srtst[1..4]ep = code 3
Perstuep
Ontvangt u de studietoelage per maand of per kwartaal?
1. Per maand
[Maand]
2. Per kwartaal
[Kwartaal]

Srtst[1..4]ep = 1-2-4

( $3 Perstuep = code 1
$4 Perstuep = code 2 )
Bdgstudfep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoeveel ontvangt u als studietoelage ($3 per maand / $4 per kwartaal)?

Srtst[1..4]ep = code 4
Stuoudep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995.<<
Hoeveel ontvangt u netto per maand als studietoelage van uw ouders?

Vragenlijst WBO (98A) - Inkomen partner OP (7)

WBO98A

Srtst[1..4]ep = 1-2-3
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Inkbrep[1..9]
>> ENQ: * Kaart 11.
* Meer dan 1 antwoord mogelijk. <<
Heeft u overige inkomsten die op deze kaart staan vermeld?
1. Uitkering van een verzekering tegen inkomensderving i.v.m. invaliditeit, ziekte
of ongeval (zelfstandigen)
2. Free-lance inkomsten
3. Alimentatie van uw Ex-Echtgeno(o)t(e)
4. Alimentatie voor uw kind(eren)
5. ***********
6. Toelagen van familie
7. ***********
8. ***********
9. ***********
10. Geen van deze

code 1-2-3-4-6

Inkbrep[1..9] = code 1
Zieperep
Ontvangt u de uitkering van een verzekering tegen inkomensderving i.v.m.
invaliditeit, ziekte of ongeval, per maand, per kwartaal of per jaar?
1. Per maand
[Maand]
2. Per kwartaal
[Kwartaal]
3. Per jaar
[Jaar]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

code 10/wn/wg

Inkbrep[1..9] = 2-3-4-6

( $1 Zieperep = code 1
$2 Zieperep = code 2
$3 Zieperep = code 3 )
Bdgzieep
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
Hoeveel ontvangt u als uitkering ($1 per maand / $2 per kwartaal / $3 per jaar)?

Inkbrep[1..9] = code 2
Bdgfrlrep
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
Hoeveel ontvangt u gemiddeld netto per maand aan freelance inkomsten?

Inkbrep[1..9] = 1-3-4-6

Inkbrep[1..9] = code 3
Inkbrep[1..9] = 1-2-4-6
Bdgaliep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoeveel ontvangt u netto per maand aan alimentatie van uw Ex-Echtgeno(o)t(e)?

Vragenlijst WBO (98A) - Inkomen partner OP (8)

WBO98A
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Inkbrep[1..9] = code 1-2-3-4-6

Inkbrep[1..9] = code 10/wn/wg

Inkbrep[1..9] = code 4
Bdgalkep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995 <<
Hoeveel ontvangt u netto per maand aan alimentatie voor uw kind(eren)?

Inkbrep[1..9] = 1-2-3-6

Inkbrep[1..9] = code 6
Bdgfamep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995.<<
Hoeveel ontvangt u netto per maand aan toelage van familie?

Inkbrep[1..9] = 1-2-3-4

Inkebep = ja

Inkebep
= nee/wn/wg

Inkdrvep
Bent u verzekerd tegen inkomensderving i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval?
Ja/Nee
ja
Prinkdep
>> ENQ: 99995 gulden of meer = 99995 <<
Hoeveel premie betaalt u voor deze verzekering per jaar?

Ziekfoep

nee/wn/wg

Bent u verzekerd tegen ziektekosten?
Ja/Nee

ja èn
AantPP >1 of
Lft_OP ≤ 29 jr

ja èn
AantPP = 1 èn
Lft_OP > 29 jr

nee/wn/wg

Zkvmeeep
Bent u verzekerd op uw eigen naam of bent u meeverzekerd via iemand anders?
1. Verzekerd op eigen naam
[Eigen]
2. Meeverzekerd via iemand anders
[Anders]

Strzkvep
Wat voor ziektekostenverzekering hebt u: →
1. ziekenfonds verplicht, niet bejaarden
2. ziekenfonds verplicht, bejaarden
3. ambtenarenverzekering (IZA, IZR, DGVP)
4. of een (collectieve) particuliere ziektekostenverzekering?

Vragenlijst WBO (98A) - Inkomen partner OP (9)

WBO98A

[Fondsove]
[Fondsbej]
[Ambt]
[Collect]
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Ziekfoep = ja

Ziekfoep = nee/wn/wg

Inklosep = ja èn
Zkvmeeep = code 1 èn
Strzkvep = code 3-4

anders

Ihprziep
Vindt er op uw loon/salaris inhouding van premie ziektekostenverzekering plaats?
Ja/Nee
Tegzkvep
Ontvangt u buiten uw regelmatig netto loon/salaris om, dus bijvoorbeeld
per kwartaal, per half jaar of per jaar, van uw werkgever een tegemoetkoming in de premie ziektekostenverzekering?
Ja/Nee

Inkebep = ja en/of
Inklosep = ja en/of
Srtww[1..3]ep = code 1 tm 3 en/of
Srtao[1..3]ep= code 1 tm 4 en/of
Srtpe[1..3]ep = code 1 tm 4 en/of
Srtov[1..3]ep = code 1 tm 3

Pols-basis.HHBoxB.BurgSt ≠ [NooitGeh]1
èn
Inkbrep[1..9] = code 1-2
Geschep

Inkebep = nee/wn/wg èn
Inklosep = nee/wn/wg èn
Srtww[1..3]ep = code 4 èn
Srtao[1..3]ep= code 5 èn
Srtpe[1..3]ep = code 5 èn
Srtov[1..3]ep = code 4

Pols-basis.HHBoxB.BurgSt = [NooitGeh]
of
Inkbrep[1..9] = code 3-4/wn/wg

Bent u ooit gescheiden?
Ja/Nee

ja
Btalexep
>> ENQ: Alimentatie voor de kinderen hier niet opgeven.<<
Betaalt u alimentatie aan uw Ex-Echtgeno(o)t(e)?
Ja/Nee
ja
Bdgalxep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995.<<
Hoeveel bedraagt deze alimentatie per maand?

nee/wn/wg

nee/wn/wg

Vragenlijst WBO (98A) - Inkomen partner OP (10)
Inkebep = ja en/of
Inklosep = ja en/of
Srtww[1..3]ep = code 1 tm 3 en/of
1

87
Inkebep = nee/wn/wg èn
Inklosep = nee/wn/wg èn
Srtww[1..3]ep = code 4 èn

Moet deze voorwaarde worden aangepast aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. partnerschapregistratie en/of
samenlevingscontracten? M.a.w. zijn er anderen dan (ex)echtparen die alimentatieplichtig kunnen zijn?

WBO98A
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Srtao[1..3]ep= code 1 tm 4 en/of
Srtpe[1..3]ep = code 1 tm 4 en/of
Srtov[1..3]ep = code 1 tm 3
Pols-basis.HHBoxB.BurgSt ≠ [NooitGeh] èn
Inkbrep[1..9] = code 1-2

Srtao[1..3]ep= code 5 èn
Srtpe[1..3]ep = code 5 èn
Srtov[1..3]ep = code 4

Pols-basis.HHBoxB.BurgSt = [NooitGeh] of
Inkbrep[1..9] = code 3-4/wn/wg of
Geschep = nee/wn/wg

Btalknep
Betaalt u alimentatie voor uw kind(eren)?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. N.v.t.
[NVT]
code 1
Bd2alkep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995.<<
Hoeveel bedraagt deze alimentatie per maand?

code 2-3/wn/wg

Btukexep
Betaalt u, door wat men wel ‘bijstandsverhaal’ noemt, mee aan
een uitkering van een eventuele Ex-Echtgeno(o)t(e)?
Ja/Nee
ja
Bdguxxep
>> ENQ: 9995 gulden of meer = 9995.<<
Hoeveel bedraagt deze bijdrage per maand?

nee/wn/wg

Inkgelep
Als we vakantiegeld en eindejaarsuitkering buiten beschouwing laten, is uw inkomenssituatie
dan door het jaar genomen meestal gelijk of verschilt dat sterk van maand tot maand?
1. Elke maand ongeveer gelijk
[Gelijk]
2. Verschilt sterk van maand tot maand
[Versch]
code 2
Schinkep
Kunt u aangeven wat uw netto inkomen ongeveer gemiddeld per maand is?
1. minder dan f.500,5. f.3000,- tot f.4000,[1] [5]
2. f. 500,- tot f.1000,- 6. f.4000,- tot f.5000,[2] [6]
3. f.1000,- tot f.2000,- 7. f.5000,- tot f.6000,[3] [7]
4. f.2000,- tot f.3000,- 8. f.6000,- of meer
[4] [8]

Blokroute = 11

code 1/wn/wg

Blokroute = 2 of 3
WoonGrpB.SelKostW
≠ OP/ partner OP

Blok Schrift.deel WBO

Pols-basis.Selectie
hoofdkostwinner

WoonGrpB.SelKostW
= OP/ partner OP
Blok Afsluiting interview

1

Voor beschrijving Blokroutes zie pag.1 schema’s WBO-Module.
WBO98A
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Schrift
>> ENQ: Vertel OP dat er een schriftelijke vragenlijst komt.<<
Deze vragen worden schriftelijk afgenomen om de bijkomende woonkosten in de sfeer van gemeentelijke
aanslagen, water, gas en electriciteit e.d., in kaart te kunnen brengen.
Na afloop van dit vraaggesprek kunt u de vragenlijst invullen en zelf in de enveloppe doen en opsturen.
>> ENQ: Schriftelijke vragenlijst afgegeven? <<
Ja/Nee
ja

nee/wn/wg

WBOapnr
>> ENQ: Toets het volgnummer van de schriftelijke vragenlijst in.
Gebruik geen spaties, letter in de 1e positie.<<

WoonGrpB.SelKostW
≠ OP/ partner OP
Pols-basis.Selectie
hoofdkostwinner

WBO98A

WoonGrpB.SelKostW
= OP/ partner OP
Blok Afsluiting interview
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SlotResp
Dat was het dan!
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Het CBS zou graag de mogelijkheid hebben om bij een aantal mensen na te gaan
hoe de gesprekken verlopen zijn.
Mogen wij u daar eventueel voor bellen?
1. Ja
[Ja]
2. Nee
[Nee]
3. Niet van toepassing
[NVT]

code 1

code 2-3/wn/wg

BelNaar
STEL VAST: Kan OP op dit nummer [tel.nr.OP] worden gebeld?
>> ENQ: Zo nee, dan hier telefoonnummer intoetsen waar OP
bereikbaar is.
Zo ja, druk ENTER.<<

EINDE INTERVIEW

WBO98A
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