10 Lijst met de betekenis van variabelennamen in de regressies

INTERCPT

constante die er steeds bijgeteld moet worden

VROUW

vrouw

LFT1624

leeftijd tussen 16 en 24 jaar

LFT6599

leeftijd ouder dan 65

INCAT00

persoonlijk inkomen < 20.000 netto per maand

GESCHEID

gescheiden

WEDUW

weduwe / weduwnaar

ONGEHUW

ongehuwd

GNDIPL

geen diploma

LODIPL

hoogst behaalde diploma: lager onderwijs

LMDIPL

hoogst behaalde diploma: lager middelbaar onderwijs

HMDIPL

hoogst behaalde diploma: hoger middelbaar onderwijs

VR6599

vrouw > 65 jaar

VRONGEHU

vrouw ongehuwd

IN001624

leeftijd 16-24 jaar en persoonlijk inkomen < 20.000 BEF per maand

IN006599

leeftijd 65+ en persoonlijk inkomen < 20.000 BEF per maand

GND0NHW

geen diploma en ongehuwd

LFT4554

leeftijd tussen de 45 en 54 jaar

PARKENIG

enige parkeerproblemen

NIETVAST

geen vaste werkuren

TOTINK4P

totaal netto gezinsinkomen > 125.000 BEF/ maand

GZARBEID

gezinshoofd arbeider

PARKENIG

enige parkeerproblemen bij het werk/de school

ABUS1OP

bushalte werk/school op >1 km

ATREH05M

treinstation thuis < 500 m
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KADER

persoon heeft een kaderfunctie

VASTKMC

aantal km van thuis tot aan vaste werkplaats

ENIGKMC

aantal km tot aan het werk/school voor iemand met enige parkeerproblemen
bij werk/school

PARKVEEL

veel parkeerproblemen bij het werk / de school

VEELKMC

aantal km tot aan het werk/de school voor iemand met veel
parkeerproblemen bij het werk/de school

ATRE20P

treinstation bij werk/school > 2 km

LFT5564

leeftijd tussen 55 en 64 jaar

ZELFST

zelfstandige

VRKMC

aantal km naar het vast werk voor een vrouw

NIETVAST

geen vaste werkuren

TOTINK99

totaal netto-gezinsinkomen > 200.000 BEF per maand

ATREH20P

treinstation thuis > 2 km

TREIN

trein als hoofdvervoermiddel

TWEEWIVO

tweewieler of voetganger als meest gebruikte hoofdvervoermiddel

ARBEIDER

persoon is arbeider

VASTUREN

persoon heeft vaste werkuren

LFT0612

leeftijd tussen 6 en 12 jaar

GZPENS

gezinshoofd is gepensioneerd

RYBEWYSC

persoon heeft een rijbewijs

RYBGZARB

persoon heeft een rijbewijs en gezinshoofd is een arbeider

TOTINK20

totaal netto-gezinsinkomen ligt tussen de 125.000 en 200.000 BEF maand

RYBINK20

totaal netto-gezinsinkomen ligt tussen de 125.000 en 200.000 BEF maand
en persoon heeft een rijbewijs

ATREH10M

treinstation bij het werk / de school < 1 km

ABUS05M

bushalte bij het werk/de school < 500 m

ABUSH05M

treinstation thuis op < 500 m

VEELB50M

bushalte bij werk/school < 500 m en veel parkeerproblemen bij werk/school

LFT1924

leeftijd tussen 19 en 24 jaar
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GZKADER

gezinshoofd is kader

ATREH20M

treinstation thuis < 2 km

LFT1315

leeftijd tussen 13 en 15 jaar

LFT1618

leeftijd tussen 16 en 18 jaar

TOTINKO7

totaal netto gezinsinkomen tussen 30.000 en 75.000 BEF/ maand

GZVRIJ

gezinshoofd vrij beroep

ABUS10M

bushalte bij het werk / de school < 1 km

KM1618

aantal kilometers tot aan de school voor jongere tussen 16 en 18 jaar

B10M1618

leeftijd tussen 16 en 18 jaar en bushalte bij werk/school < 1 km

ABUS05P

bushalte bij werk/school > 500 m

B05PIN07

bushalte werk/school > 500 m en totaal netto-gezinsinkomen tussen 30.000
en 75.000 per maand
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