ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG
VLAAMS-BRABANT (Aalst en Mechelen)

Personenvragenlijst :
in te vullen door iedereen in het huishouden vanaf 6 jaar
(ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

Deze personenvragenlijst bestaat uit TWEE DELEN. In een EERSTE DEEL worden een
aantal persoonsgegevens gevraagd. Het TWEEDE DEEL bestaat uit een aantal tabellen
waarin u al uw verplaatsingen van twee welbepaalde dagen invult.
Deze invuldagen zijn voor alle leden van uw huishouden hetzelfde en zijn :

_________________________________ en _________________________________
Bekijk in het tweede deel de invultabellen voor de verplaatsingen even vooraf. Zo is
het voor u gemakkelijker ze daarna in te vullen.
De vragen worden op verschillende manieren beantwoord :
1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden onder elkaar : omcirkel het cijfer dat
voor uw antwoord staat.
Bijvoorbeeld :

Afstand?

1. 0 - 249 m
2. 250 m - 499 m
3. 500 m - 999 m

2. Er staan enkele lege vakjes : noteer uw antwoord in de lege vakjes.
Bijvoorbeeld :

Aantal personen in het huishouden : 
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3. Soms kan het zijn dat u uw antwoord niet terugvindt in de lijst en dat u ’andere’ antwoordt. In dat geval omcirkelt u het cijfer vóór ’andere’ en schrijft u uw antwoord op de
lijn, bij voorkeur in drukletters.
Bijvoorbeeld : Welk soort voertuig?

1. auto
2. bestelwagen
3. andere :
MINIBUS

4. Opgelet : niet alle vragen moeten door iedereen worden beantwoord : volg nauwkeurig de instructies.
Bijvoorbeeld :

vraag 9

1. scholier, student Æ GA NAAR VRAAG 21

DIT IS DE PERSONENVRAGENLIJST VAN : ................................................... (noteer voornaam)

Indien u meer informatie of hulp
bij het invullen van deze vragenlijst wenst,
bel dan naar ons gratis groen nummer

0800 / 955 57
tussen 13 en 21 uur (van maandag tot vrijdag)

In uitvoering van artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, wordt u van het volgende in kennis gesteld :
1. Houder en verwerker van het gegevensbestand : Mobiliteitscel, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, TNS Dimarso en Provinciale Hogeschool Limburg
2. De gegevens zullen gebruikt worden voor het onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in
Vlaanderen
3. Aanvullende inlichtingen kunnen bekomen worden in het register dat gehouden wordt bij de
"Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer"
(verwerkingsidentificatienummer=000083538).
4. Eénieder heeft het recht tot toegang tot de op hem/haar van toepassing zijnde gegevens, alsmede
het recht om de verbetering ervan te vragen.
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DEEL 1 : PERSOONSGEGEVENS

1. In welk jaar bent u geboren ?
19 





2. U bent een :
1.
2.

man
vrouw

3. U bent :
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk
1.
2.
3.
4.

gezinshoofd
partner
kind
ander gezinslid

4. Bent u in het bezit van een rijbewijs om een personenwagen te besturen ?
1.
2.

ja
neen Æ ga naar vraag 6

5. Hoeveel jaren bent u al in het bezit van een rijbewijs ?
Indien minder dan 1 jaar, schrijf dan 0
Al 



 jaren

6. Wat is uw woonsituatie?
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk
1.
2.
3.
4.
5.

ik woon alleen
ik woon zonder partner, met andere personen
ik woon met een partner, zonder andere personen
ik woon met een partner, met andere personen
andere woonsituatie

7. Wat is uw burgerlijke staat ?
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk
1.
2.
3.
4.
5.

samenwonend (= als zodanig geregistreerd in het bevolkingsregister van de stad)
gehuwd
gescheiden
weduwe / weduwnaar
ongehuwd
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8. Duid uw hoogst behaalde diploma of getuigschrift aan.
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk
1.

niet van toepassing, ik volg lager onderwijs

2.

geen

3.

lager onderwijs

4.

lager middelbaar onderwijs, algemeen vormend (3 of 4 jaren)

5.

lager middelbaar onderwijs, technisch of beroeps (3 of 4 jaren)

6.

hoger middelbaar onderwijs, algemeen vormend (6 jaren)

7.

hoger middelbaar onderwijs, technisch of beroeps (6 of 7 jaren)

8.

hoger niet-universitair onderwijs

9.

universitair onderwijs

9. Duid voor elk van de volgende vervoermiddelen aan hoe vaak u er gebruik van
maakt.
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk per vervoermiddel

Auto
1. nooit
2. dagelijks
3. 1 tot enkele keren per
week
4. 1 tot enkele keren per
maand
5. 1 tot enkele keren per
jaar

Lijnbus
1. nooit
2. dagelijks
3. 1 tot enkele keren per
week
4. 1 tot enkele keren per
maand
5. 1 tot enkele keren per
jaar

Snor-of bromfiets
1. nooit
2. dagelijks
3. 1 tot enkele keren per
week
4. 1 tot enkele keren per
maand
5. 1 tot enkele keren per
jaar

Tram/(Pre)metro
1. nooit
2. dagelijks
3. 1 tot enkele keren per
week
4. 1 tot enkele keren per
maand
5. 1 tot enkele keren per
jaar

Motor
1. nooit
2. dagelijks
3. 1 tot enkele keren per
week
4. 1 tot enkele keren per
maand
5. 1 tot enkele keren per
jaar

Trein
1. nooit
2. dagelijks
3. 1 tot enkele keren per
week
4. 1 tot enkele keren per
maand
5. 1 tot enkele keren per
jaar

v

Fiets
1. nooit
2. dagelijks
3. 1 tot enkele keren per
week
4. 1 tot enkele keren per
maand
5. 1 tot enkele keren per
jaar
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Autocar
1. nooit
2. dagelijks
3. 1 tot enkele keren per
week
4. 1 tot enkele keren per
maand
5. 1 tot enkele keren per
jaar

Vliegtuig
1. nooit
2. dagelijks
3. 1 tot enkele keren per
week
4. 1 tot enkele keren per
maand
5. 1 tot enkele keren per
jaar

10. Kunt u bij benadering het bedrag aangeven dat u persoonlijk de afgelopen 3 maand
heeft uitgegeven aan openbaar vervoer (lijnbus, tram, (pre)metro en trein) ?
Het bedrag dat betaald wordt door de werkgever moet hierin niet meegeteld worden












 BEF

11. Hoe vaak maakt u gebruik van een taxi ?
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk
nooit Æ ga naar vraag 13
dagelijks
1 tot enkele keren per week
1 tot enkele keren per maand
1 tot enkele keren per jaar

1.
2.
3.
4.
5.

12. Kunt u bij benadering het bedrag aangeven dat u persoonlijk de afgelopen 3 maand
heeft uitgegeven aan het vervoer per taxi.
Het bedrag dat betaald wordt door de werkgever moet hierin niet meegeteld worden












 BEF

13. U bent momenteel :
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk
Indien u meerdere beroepen heeft, gelieve het statuut van uw hoofdberoep aan te duiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

scholier, student Æ ga naar vraag 21 op bladzijde 7
uitsluitend werkzaam in het eigen huishouden Æ ga naar deel 2 op bladzijde 11
werkloos
gepensioneerd
arbeidsongeschikt
arbeider
bediende (geen kader)
bediende (kader)
vrij beroep
zelfstandige
andere, NIET beroepsactief : namelijk ...............................................................
andere, WEL beroepsactief : namelijk................................................................

14. Wat is uw gemiddeld maandelijks netto inkomen ? (lonen, wedden, netto-bedrijfsinkomsten voor zelfstandigen, werkloosheids- , arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvergoedingen, bestaansminimum, OCMW-steun of pensioenen). Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk

1.
2.
3.
4.
5.

0 - 20.000 BEF per maand
20.001 - 50.000 BEF per maand
50.001 - 100.000 BEF per maand
100.001 - 150.000 BEF per maand
meer dan 150.000 BEF per maand

Indien u op vraag 13 de cijfers 3, 4, 5 of 11 heeft aangeduid (werkzoekend, gepensioneerd,
arbeidsongeschikt of andere niet-beroepsactieve),
GA VERDER MET DEEL 2 : DE VERPLAATSINGEN op bladzijde 11
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VRAGEN 15 TOT 20 MOETEN ENKEL BEANTWOORD WORDEN
DOOR PERSONEN DIE BEROEPSACTIEF ZIJN (= cijfers 6, 7, 8, 9, 10 of 12 op vraag 13)
Indien u meerdere beroepen heeft, beschouw voor vragen 15 tot 20 enkel uw HOOFDBEROEP
15. Welk beroep oefent u momenteel uit ? Geef een duidelijke maar korte omschrijving,
bijvoorbeeld loketbediende, automechanicien, adviseur hypothecair krediet.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

16. U heeft een :
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk
1.
2.
3.
4.
5.

arbeidscontract van bepaalde duur
arbeidscontract van onbepaalde duur (ook contracten in het kader van
tewerkstellingsprogramma’s)
ambtenarenstatuut
zelfstandigenstatuut
ander statuut

17. U werkt :
1.
2.

deeltijds
voltijds

18. U werkt :
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk
1.
2.
3.
4.
5.

uitsluitend tijdens de dag
uitsluitend tijdens de nacht
in ploegen zonder nachtdienst
in ploegen met nachtdienst
in een andere situatie

19. U heeft :
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk
1.
2.
3.
4.

dagelijks dezelfde werkuren, door uw werkgever bepaald
dagelijks dezelfde werkuren, door uzelf bepaald
geregeld verschillende werkuren, door uw werkgever bepaald (bijvoorbeeld overuren)
geregeld verschillende werkuren, door uzelf bepaald

20. Gebruikt u een wagen (personenwagen, bestel- of vrachtwagen) TIJDENS de uitoefening van uw werk ?
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk
1.
2.
3.
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altijd
af en toe
nooit

VRAGEN 21 TOT 30 MOETEN ENKEL BEANTWOORD WORDEN DOOR
BEROEPSACTIEVEN, SCHOLIEREN EN STUDENTEN.
(= cijfers 1, 6, 7, 8, 9, 10 of 12 op vraag 13)
21. Heeft u een vast WERK- OF SCHOOLADRES ?
Met vast werk- of schooladres bedoelen we het adres waar u meer dan de helft van de keren naartoe
gaat om te werken of om naar school te gaan.

1.

ja, en dit adres is NIET bij mij thuis

2.

ja, maar dit adres is bij mij thuis Æ ga naar deel 2 op bladzijde 11

3.

neen Æ ga naar deel 2 op bladzijde 11

22. Waar is uw vast werkadres of schooladres gelegen :
Straat : ....................................................................................................................................
Gemeente : .............................................................................................................................
(indien in buitenland : noteer ook het land) .............................................................................
Postcode : 









23. Hoever is uw vast werk- of schooladres van uw woonplaats gelegen ?
Geef de afstand langs de kortste weg – studenten nemen de afstand tot hun kot.







,

 km

24. Op welke wijze gaat u het vaakst naar uw werk of naar school ? Gelieve de hoofdvervoerswijze aan te duiden.
Met hoofdvervoerswijze bedoelen we de vervoerswijze waarop u de langste afstand aflegt.
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk

1.

met de auto, als bestuurder

2.

met de auto, als passagier .................................

3.

met de trein ........................................................

4.

met de tram / (pre)metro

5.

met bedrijfs- of schoolvervoer ............................

6.

met de lijnbus .....................................................

7.

met de brom-/snorfiets .......................................

8.

met de motor ......................................................

9.

met de fiets.........................................................

10.

te voet.................................................................

Æ ga naar vraag 26
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25. Vindt u steeds gemakkelijk parkeerruimte voor uw wagen in de buurt van uw werkplaats / school ?
1.

zonder problemen

2.

met enige moeite

3.

met veel moeite

Æ ga naar vraag 27

26. Stel dat u wel met de auto als bestuurder naar uw werk / school zou komen, zou u
dan steeds gemakkelijk parkeerruimte voor uw wagen in de buurt van uw werkplaats /
school vinden ?
1.

zonder problemen

2.

met enige moeite

3.

met veel moeite

27. Geef voor elk vervoermiddel, ongeacht of u het gebruikt of niet, de afstand aan van
uw werkplaats of school tot de dichtstbijzijnde halte of station.
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk per vervoermiddel.
Geef de afstand langs de kortste weg.

Afstand
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Halte lijnbus

Station of halte
trein

Tramhalte

(Pre)metrohalte

1. 0 - 249 m

1. 0 - 249 m

1. 0 - 249 m

1. 0 - 249 m

2. 250 - 499 m

2. 250 - 499 m

2. 250 - 499 m

2. 250 - 499 m

3. 500 - 999 m

3. 500 - 999 m

3. 500 - 999 m

3. 500 - 999 m

4. 1 km - 1,999 km

4. 1 km - 1,999 km

4. 1 km - 1,999 km

4. 1 km - 1,999 km

5. 2 km - 5 km

5. 2 km - 5 km

5. 2 km - 5 km

5. 2 km - 5 km

6. meer dan 5 km

6. meer dan 5 km

6. meer dan 5 km

6. meer dan 5 km

7. geen idee

7. geen idee

7. geen idee

7. geen idee

28. Doet u aan carpooling ?
Carpooling is een systeem waarbij u samen met anderen in dezelfde wagen naar het werk of
naar school rijdt.
Omcirkel de juiste cijfers, meerdere antwoorden mogelijk
1.

ja, met 1 of meerdere gezinsleden

2.

ja, met 1 of meerdere personen van hetzelfde bedrijf / dezelfde school

3.

ja, met 1 of meerdere personen van een ander bedrijf / andere school

4.

neen Æ ga naar deel 2 op bladzijde 11

29. Met hoeveel personen carpoolt u meestal (chauffeur inbegrepen) ?




 personen

30. Hoe vaak doet u aan carpooling ?
1.

1 of meerdere keren per week Æ ga naar vraag 30a

2.

1 of meerdere keren per maand Æ ga naar vraag 30b

3.

1 of meerdere keren per jaar Æ ga naar vraag 30c

30.a. Noteer het aantal keer per week :


 per week Æ ga naar deel 2 op bladzijde 11

30.b. Noteer het aantal keer per maand :




 per maand Æ ga naar deel 2 op bladzijde 11

30.c. Noteer het aantal keer per jaar :






 per jaar

TOT ZOVER DE VRAGEN OVER EEN AANTAL PERSOONSGEGEVENS.
GA NU VERDER MET DEEL 2 : DE VERPLAATSINGEN.
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DEEL II : DE VERPLAATSINGEN

Wat bedoelen we met een verplaatsing?
A. Als u zich buitenshuis begeeft (meestal met een bepaalde bestemming) dan maakt u
een verplaatsing. Wandelen, rondrijden, joggen of rondfietsen zonder bestemming,
beschouwen we nochtans ook als een verplaatsing.
Let op : er zijn meerdere vervoerswijzen tijdens één verplaatsing mogelijk!
Bijvoorbeeld :
Om een vakantiebeurs te bezoeken op de Heizel in Brussel, gaat u te voet naar het
station waar u de trein neemt. Vanaf het aankomststation rijdt u met de metro naar de
Heizel.
In de kolommen (zie blz. 14) duidt u dan aan :
− (hoofd)doel : ontspanning
− plaats waar u naar toe ging : Heizel, Brussel
− hoe u daar naar toe ging : te voet, de trein en de metro
Dit is dus één verplaatsing waarbij u gebruik maakte van 3 vervoerswijzen : te voet, de
trein en de metro.
B. Bij elke nieuwe bestemming is er sprake van een nieuwe verplaatsing. Wanneer u
op weg ergens naar toe nog één of meer andere bestemmingen aandoet, dan zijn dit
ook allemaal aparte verplaatsingen.
Bijvoorbeeld :
U keert van het werk terug naar huis en u doet onderweg nog een boodschap.
Dit zijn dus 2 verplaatsingen :
1 : van het werk naar de winkel
2 : van de winkel naar huis
Ook hier zijn natuurlijk meerdere vervoerswijzen mogelijk.
C. Wat met het “winkelen” ?
Laten we afspreken dat het winkelen in de stad waarbij u te voet verschillende winkels
bezoekt, slechts één verplaatsing is. Vaak is er een eerste verplaatsing nodig geweest om in de stad te geraken. Het winkelen is dan de tweede verplaatsing en er is
dus ook een derde verplaatsing nodig om naar huis te gaan. Wanneer u echter met
een ander vervoermiddel (auto, fiets, openbaar vervoer...) van de ene naar de andere
winkel gaat, dan wordt dit telkens als een aparte verplaatsing beschouwd.
D. Wat met het "wandelen, rondrijden en joggen" ?
Als u bv. bij u thuis vertrekt om te gaan wandelen, te joggen of wat rond te rijden met
de auto, dan doet u dat vaak zonder specifieke "bestemming" : u wandelt alleen maar
wat in de buurt, u fietst een rondje van 10 km, … enz. Eigenlijk maakt u een “lus” van
bij u thuis tot terug bij u thuis. Laten we afspreken dat u hiervoor 1 verplaatsing aangeeft waarbij u de totale afstand en de totale reisduur (van vertrek- tot aankomstuur)
aangeeft.
E. Wat met verplaatsingen op vakantie of op zakenreis ?
Heel eenvoudig. U vult de tabellen net op dezelfde manier in alsof u in Vlaanderen zou
zijn geweest.
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Hoe de tabellen invullen?
− Vul voor elke verplaatsing die u maakt één kolom in (zie kolommen op bladzijde 14
en volgende)
− Bovenaan vult u het vertrekuur in.
− Vervolgens omcirkelt u het cijfer dat het (hoofd)doel van uw verplaatsing aangeeft.
− Daaronder vult u uw bestemming in.
− Verder vragen we u nog om alle vervoerswijzen die u gebruikt heeft in de juiste
volgorde te noteren, met letters van A tot K.
Als u met de auto rijdt, duid dan ook aan of u deze verplaatsing ALS BESTUURDER of ALS PASSAGIER maakt. Vergeet ook de gedeelten te voet niet !
− Geef voor elke gebruikte vervoerswijze ook de afstand en de duur aan. Tel de
wachttijden voor trein, tram, bus en (pre)metro bij de verplaatsingsduur.
− Daarna vult u het tijdstip van aankomst op uw bestemming in.
− Tenslotte vragen wij u aan te duiden of u kinderen of bagage bij u had.
− Vergeet ook niet aan te duiden of u na deze verplaatsing nog een andere verplaatsing maakte.
− Vergeet niet uw laatste verplaatsing (bv. terug naar huis) te noteren !
− Wanneer u voor de uitoefening van uw werk veel verplaatsingen maakt (bijvoorbeeld : taxi-chauffeur, vertegenwoordiger, brouwer, kaartjesknipper op de trein,
huisarts,....) reserveer dan maximum 6 kolommen voor de zakelijke verplaatsingen
en noteer in de overige kolommen de verplaatsingen buiten uw werkuren.
− Noteer alleen de verplaatsingen die langer zijn dan 100 meter.
Gelieve al uw verplaatsingen , dus ook diegene die u te voet hebt afgelegd, vanaf
4 uur 's morgens op ...................................... tot de volgende morgen 4 uur (= DAG 1)
in de kolommen op de bladzijden 14 tot 18 te noteren.

Gelieve ook al uw verplaatsingen , dus ook diegene die u te voet hebt afgelegd, vanaf
4 uur 's morgens op ...................................... tot de volgende morgen 4 uur (= DAG 2)
in de kolommen op de bladzijden 20 tot 24 te noteren.
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INVULDAG 1
1. Heeft u op DAG 1 een verplaatsing gemaakt ?
1.

ja Æ ga naar vraag 3

2.

neen

2. Duid hieronder de reden aan waarom u geen enkele verplaatsing heeft gemaakt
op DAG 1.
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk

1.

ik werk of studeer thuis

2.

verplichtingen thuis (bijvoorbeeld op iemand passen, moeten thuisblijven
voor de loodgieter)

3.

ziekte of handicap

4.

het weer

5.

geen behoefte aan gehad

6.

andere reden : ...................................................................................................

INDIEN U GEEN VERPLAATSING MAAKTE OP DAG 1,
GA NAAR VRAAG 7 OP BLADZIJDE 19

3. Waar was het vertrekpunt van uw eerste verplaatsing op DAG 1 ?
1.

thuisadres (= adres waar deze vragenlijsten zijn toegekomen)

2.

ergens anders, namelijk :
Straat : ...............................................................................................................
(Deel)gemeente : ...............................................................................................
(indien in buitenland, noteer ook het land) .........................................................
Postcode : 
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DAG 1
EERSTE VERPLAATSING
Hoe laat bent u vertrokken ?
Noteer 1,2,… uur in de namiddag als
13,14,… uur

Wat ging u doen ? Geef het
hoofddoel
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord
mogelijk

Waar ging u naartoe ?
Vul zo nauwkeurig mogelijk in.

TWEEDE VERPLAATSING

VERTREK



VERTREK



 uur 









 uur 





min

min

(HOOFD)DOEL

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ...............................
....................................................
(deel)gemeente

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

Hoe bent u daar naartoe gegaan
? Noteer alle vervoerswijzen (ook indien
te voet) die u gebruikt heeft in de juiste
volgorde. Noteer steeds de overeenkomstige letter, van A tot K. Noteer bij elke
vervoerswijze de afgelegde afstand en de
duurtijd. Tel de wachttijden voor trein,
tram, bus en (pre)metro bij de verplaatsingsduur.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

= te voet
= als fietser
= als brom-/snorfietser
= als motorrijder
= als autobestuurder
= als autopassagier
= per lijnbus
= per tram
= per (pre)metro
= per trein
= op een andere wijze

Hoe laat bent u daar aangekomen?
Noteer 1, 2,… uur in de namiddag als
13, 14,… uur

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

1. 







,

km 





min.

1. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

AANKOMST





AANKOMST

 uur 









 uur 





min

min

Was u vergezeld van kinderen
of had u boodschappen, bagage, … bij u ?

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

1. ja
2. neen

1. ja
2. neen

Heeft u hierna nog een verplaatsing gemaakt ?

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

1. ja Æ ga naar de volgende kolom

1. ja Æ ga naar de volgende kolom
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2. neen Æ ga naar bladzijde 18

2. neen Æ ga naar bladzijde 18

VIERDE VERPLAATSING

VIJFDE VERPLAATSING

DAG 1
DERDE VERPLAATSING

VERTREK

VERTREK





 uur 



 min



VERTREK



 uur 









 uur 





min

min

(HOOFD)DOEL

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................

straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

straatnaam : ...............................
....................................................
(deel)gemeente

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen,
…
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

1. 







,

km    min.

1. 







,

km 





min.

1. 







,

km 





min.

2. 







,

km    min.

2. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

3. 







,

km    min.

3. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

4. 







,

km    min.

4. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

5. 







,

km    min.

5. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

AANKOMST

AANKOMST





 uur 



 min





AANKOMST

 uur 









 uur 





min

min

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

1. ja

1. ja

1. ja
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2. neen

2. neen

2. neen

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

1. ja Æ ga naar de volgende kolom 1. ja Æ ga naar de volgende kolom

1. ja Æ ga naar de volgende kolom

2. neen Æ ga naar p.18

2. neen Æ ga naar bladzijde 18

2. neen Æ ga naar bladzijde 18

DAG 1
ZESDE VERPLAATSING
Hoe laat bent u vertrokken ?
Noteer 1,2,… uur in de namiddag als
13,14,… uur

Wat ging u doen ? Geef het
hoofddoel
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord
mogelijk

Waar ging u naartoe ?
Vul zo nauwkeurig mogelijk in.

ZEVENDE VERPLAATSING

VERTREK



VERTREK



 uur 









 uur 





min

min

(HOOFD)DOEL

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ...............................
....................................................
(deel)gemeente

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

Hoe bent u daar naartoe gegaan
? Noteer alle vervoerswijzen (ook indien
te voet) die u gebruikt heeft in de juiste
volgorde. Noteer steeds de overeenkomstige letter, van A tot K. Noteer bij elke
vervoerswijze de afgelegde afstand en de
duurtijd. Tel de wachttijden voor trein,
tram, bus en (pre)metro bij de verplaatsingsduur.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

= te voet
= als fietser
= als brom-/snorfietser
= als motorrijder
= als autobestuurder
= als autopassagier
= per lijnbus
= per tram
= per (pre)metro
= per trein
= op een andere wijze

Hoe laat bent u daar aangekomen?
Noteer 1, 2,… uur in de namiddag als
13, 14,… uur
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È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

1. 







,

km 





min.

1. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

AANKOMST


min



AANKOMST

 uur 






min



 uur 





Was u vergezeld van kinderen
of had u boodschappen, bagage, … bij u ?
Heeft u hierna nog een verplaatsing gemaakt ?

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

1. ja
2. neen

1. ja
2. neen

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

1. ja Æ ga naar de volgende kolom

1. ja Æ ga naar de volgende kolom

2. neen Æ ga naar bladzijde 18

2. neen Æ ga naar bladzijde 18

DAG 1
ACHTSTE VERPLAATSING

VERTREK

VERTREK



NEGENDE VERPLAATSING



 uur 



 min



TIENDE VERPLAATSING
VERTREK



 uur 









 uur 





min

min

(HOOFD)DOEL

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................

straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

straatnaam : ...............................
....................................................
(deel)gemeente

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen,
…
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

1. 







,

km    min.

1. 







,

km 





min.

1. 







,

km 





min.

2. 







,

km    min.

2. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

3. 







,

km    min.

3. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

4. 







,

km    min.

4. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

5. 







,

km    min.

5. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

AANKOMST

AANKOMST

AANKOMST
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 uur 



 min





 uur 









 uur 





min

min

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

1. ja
2. neen

1. ja
2. neen

1. ja
2. neen

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

1. ja Æ ga naar de volgende kolom 1. ja Æ ga naar de volgende kolom
2. neen Æ ga naar p.18

18

2. neen Æ ga naar bladzijde 18

1. ja Æ hoeveel bijkomende
verplaatsingen ? 

2. neen Æ ga naar bladzijde 18



Tenslotte volgen nog enkele bijkomende vragen over dag 1 :
INDIEN U ALLE VERPLAATSINGEN MET DE AUTO MAAKTE, GA NAAR VRAAG 5
4. Omcirkel het cijfer van elke verplaatsing die u NIET met de auto maakte terwijl u op
dat moment tóch over een auto beschikte.
1.

1° verplaatsing

6.

6° verplaatsing

2.

2° verplaatsing

7.

7° verplaatsing

3.

3° verplaatsing

8.

8° verplaatsing

4.

4° verplaatsing

9.

9° verplaatsing

5.

5° verplaatsing

10.

10° verplaatsing

INDIEN U GEEN ENKELE VERPLAATSING MET DE AUTO MAAKTE, GA NAAR VRAAG 7
5. Noteer het aantal personen, uzelf inbegrepen, dat in de auto zat bij elke verplaatsing
die u met de auto maakte.
1° verplaatsing 



 personen

6° verplaatsing 



 personen

2° verplaatsing 



 personen

7° verplaatsing 



 personen

3° verplaatsing 



 personen

8° verplaatsing 



 personen

4° verplaatsing 



 personen

9° verplaatsing 



 personen

5° verplaatsing 



 personen

10° verplaatsing 



 personen

6. Noteer bij elke verplaatsing die u met de auto maakte hoelang u heeft moeten zoeken naar een parkeerplaats.
1° verplaatsing 



 minuten

6° verplaatsing 



 minuten

2° verplaatsing 



 minuten

7° verplaatsing 



 minuten

3° verplaatsing 



 minuten

8° verplaatsing 



 minuten

4° verplaatsing 



 minuten

9° verplaatsing 



 minuten

5° verplaatsing 



 minuten

10° verplaatsing 



 minuten
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OPGELET : HEEFT U VRAAG 4, 5 EN 6 (blz.18) VOLLEDIG INGEVULD VOOR DAG 1 ?

INVULDAG 2
7. Heeft u op DAG 2 een verplaatsing gemaakt ?
1.

ja Æ ga naar vraag 9

2.

neen

8. Duid hieronder de reden aan waarom u geen enkele verplaatsing heeft gemaakt
op DAG 2.
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk

1.

ik werk of studeer thuis

2.

verplichtingen thuis (bijvoorbeeld op iemand passen, moeten thuisblijven
voor de loodgieter)

3.

ziekte of handicap

4.

het weer

5.

geen behoefte aan gehad

6.

andere reden : ...................................................................................................

INDIEN U GEEN VERPLAATSING MAAKTE OP DAG 2,
GA DOOR NAAR VRAAG 13 OP BLADZIJDE 25

9. Waar was het vertrekpunt van uw eerste verplaatsing op DAG 2 ?
1.

thuisadres (= adres waar deze vragenlijsten zijn toegekomen)

2.

ergens anders, namelijk :
Straat : ...............................................................................................................
(Deel)gemeente : ...............................................................................................
(indien in buitenland, noteer ook het land) .........................................................
Postcode : 

20









DAG 2
EERSTE VERPLAATSING
Hoe laat bent u vertrokken ?
Noteer 1,2,… uur in de namiddag als
13,14,… uur

Wat ging u doen ? Geef het
hoofddoel
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord
mogelijk

Waar ging u naartoe ?
Vul zo nauwkeurig mogelijk in.

TWEEDE VERPLAATSING

VERTREK



VERTREK



 uur 









 uur 





min

min

(HOOFD)DOEL

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ...............................
....................................................
(deel)gemeente

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

Hoe bent u daar naartoe gegaan
? Noteer alle vervoerswijzen (ook indien
te voet) die u gebruikt heeft in de juiste
volgorde. Noteer steeds de overeenkomstige letter, van A tot K. Noteer bij elke
vervoerswijze de afgelegde afstand en de
duurtijd. Tel de wachttijden voor trein,
tram, bus en (pre)metro bij de verplaatsingsduur.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

= te voet
= als fietser
= als brom-/snorfietser
= als motorrijder
= als autobestuurder
= als autopassagier
= per lijnbus
= per tram
= per (pre)metro
= per trein
= op een andere wijze

Hoe laat bent u daar aangekomen?
Noteer 1, 2,… uur in de namiddag als
13, 14,… uur

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

1. 







,

km 





min.

1. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

AANKOMST





AANKOMST

 uur 









 uur 





min

min

Was u vergezeld van kinderen
of had u boodschappen, bagage, … bij u ?

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

1. ja
2. neen

1. ja
2. neen

Heeft u hierna nog een verplaatsing gemaakt ?

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

1. ja Æ ga naar de volgende kolom

1. ja Æ ga naar de volgende kolom
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2. neen Æ ga naar bladzijde 24

2. neen Æ ga naar bladzijde 24

VIERDE VERPLAATSING

VIJFDE VERPLAATSING

DAG 2
DERDE VERPLAATSING

VERTREK

VERTREK





 uur 



 min



VERTREK



 uur 









 uur 





min

min

(HOOFD)DOEL

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................

straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

straatnaam : ...............................
....................................................
(deel)gemeente

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen,
…
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

1. 







,

km    min.

1. 







,

km 





min.

1. 







,

km 





min.

2. 







,

km    min.

2. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

3. 







,

km    min.

3. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

4. 







,

km    min.

4. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

5. 







,

km    min.

5. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

AANKOMST

AANKOMST





 uur 



 min





AANKOMST

 uur 









 uur 





min

min

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

1. ja

1. ja

1. ja
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2. neen

2. neen

2. neen

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

1. ja Æ ga naar de volgende kolom 1. ja Æ ga naar de volgende kolom

1. ja Æ ga naar de volgende kolom

2. neen Æ ga naar p.24

2. neen Æ ga naar bladzijde 24

2. neen Æ ga naar bladzijde 24

DAG 2
ZESDE VERPLAATSING
Hoe laat bent u vertrokken ?
Noteer 1,2,… uur in de namiddag als
13,14,… uur

Wat ging u doen ? Geef het
hoofddoel
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord
mogelijk

Waar ging u naartoe ?
Vul zo nauwkeurig mogelijk in.

ZEVENDE VERPLAATSING

VERTREK



VERTREK



 uur 









 uur 





min

min

(HOOFD)DOEL

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ...............................
....................................................
(deel)gemeente

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

Hoe bent u daar naartoe gegaan
? Noteer alle vervoerswijzen (ook indien
te voet) die u gebruikt heeft in de juiste
volgorde. Noteer steeds de overeenkomstige letter, van A tot K. Noteer bij elke
vervoerswijze de afgelegde afstand en de
duurtijd. Tel de wachttijden voor trein,
tram, bus en (pre)metro bij de verplaatsingsduur.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

= te voet
= als fietser
= als brom-/snorfietser
= als motorrijder
= als autobestuurder
= als autopassagier
= per lijnbus
= per tram
= per (pre)metro
= per trein
= op een andere wijze

Hoe laat bent u daar aangekomen?
Noteer 1, 2,… uur in de namiddag als
13, 14,… uur

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

1. 







,

km 





min.

1. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

AANKOMST


min



AANKOMST

 uur 









 uur 





min
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Was u vergezeld van kinderen
of had u boodschappen, bagage, … bij u ?
Heeft u hierna nog een verplaatsing gemaakt ?

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

1. ja
2. neen

1. ja
2. neen

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

1. ja Æ ga naar de volgende kolom

1. ja Æ ga naar de volgende kolom

2. neen Æ ga naar bladzijde 24

2. neen Æ ga naar bladzijde 24

DAG 2
ACHTSTE VERPLAATSING

VERTREK

VERTREK



NEGENDE VERPLAATSING



 uur 



 min



TIENDE VERPLAATSING
VERTREK



 uur 









 uur 





min

min

(HOOFD)DOEL

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen, …
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................

straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

straatnaam : ...............................
....................................................
(deel)gemeente

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

(indien buitenland, ook land) :

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

....................................................
....................................................
postcode :     

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

VERVOERSWIJZE

(HOOFD)DOEL

1. naar huis
2. zakelijk bezoek
3. winkelen, boodschappen
4. werken
5. iemand een bezoek brengen
6. onderwijs volgen
7. wandelen, rondrijden, joggen,
…
8. iets/iemand wegbrengen/afhalen
9. ontspanning, sport, cultuur
10. diensten (bv. dokter, bank, …)
11. iets anders, namelijk. :
.....................................................
straatnaam : ................................
....................................................
(deel)gemeente

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

È
È

AFSTAND

REISDUUR

1. 







,

km    min.

1. 







,

km 





min.

1. 







,

km 





min.

2. 







,

km    min.

2. 







,

km 





min.

2. 







,

km 





min.

3. 







,

km    min.

3. 







,

km 





min.

3. 







,

km 





min.

4. 







,

km    min.

4. 







,

km 





min.

4. 







,

km 





min.

5. 







,

km    min.

5. 







,

km 





min.

5. 







,

km 





min.

AANKOMST
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AANKOMST

AANKOMST





 uur 



 min





 uur 









 uur 





min

min

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

BAGAGE/BOODSCHAPPEN/KINDEREN

1. ja
2. neen

1. ja
2. neen

1. ja
2. neen

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

VOLGENDE VERPLAATSING

1. ja Æ ga naar de volgende kolom 1. ja Æ ga naar de volgende kolom
2. neen Æ ga naar p.24

2. neen Æ ga naar bladzijde 24

1. ja Æ hoeveel bijkomende
verplaatsingen ? 

2. neen Æ ga naar bladzijde 24
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Tenslotte nog enkele bijkomende vragen over dag 2 :
INDIEN U ALLE VERPLAATSINGEN MET DE AUTO MAAKTE, GA NAAR VRAAG 11
10. Omcirkel het cijfer van elke verplaatsing die u NIET met de auto maakte terwijl u
op dat moment tóch over een auto beschikte.
1.

1° verplaatsing

6.

6° verplaatsing

2.

2° verplaatsing

7.

7° verplaatsing

3.

3° verplaatsing

8.

8° verplaatsing

4.

4° verplaatsing

9.

9° verplaatsing

5.

5° verplaatsing

10.

10° verplaatsing

INDIEN U GEEN ENKELE VERPLAATSING MET DE AUTO MAAKTE, GA NAAR VRAAG 13

11. Noteer het aantal personen, uzelf inbegrepen, dat in de auto zat bij elke verplaatsing die u met de auto maakte.
1° verplaatsing 



 personen

6° verplaatsing 



 personen

2° verplaatsing 



 personen

7° verplaatsing 



 personen

3° verplaatsing 



 personen

8° verplaatsing 



 personen

4° verplaatsing 



 personen

9° verplaatsing 



 personen

5° verplaatsing 



 personen

10° verplaatsing 



 personen

12. Noteer bij elke verplaatsing die u met de auto maakte hoelang u heeft moeten zoeken naar een parkeerplaats.
1° verplaatsing 



 minuten

6° verplaatsing 



 minuten

2° verplaatsing 



 minuten

7° verplaatsing 



 minuten

3° verplaatsing 



 minuten

8° verplaatsing 



 minuten

4° verplaatsing 



 minuten

9° verplaatsing 



 minuten

5° verplaatsing 



 minuten

10° verplaatsing 



 minuten
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13. Tenslotte nog een laatste vraag. Vond u het invullen van de tabellen met de verplaatsingen :
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk

1.
2.
3.
4.
5.

heel moeilijk
moeilijk
niet moeilijk en niet gemakkelijk
gemakkelijk
heel gemakkelijk

Vergeet niet alle ingevulde vragenlijsten van uw huishouden zo snel mogelijk
terug te sturen in de bijgevoegde enveloppe.
Een postzegel is niet nodig ("port betaald door bestemmeling").

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze vragenlijst of over dit onderzoek in het algemeen, dan kan u die hieronder vermelden.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING.
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