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ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN

Huishoudenvragenlijst
in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd
In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens over uw huishouden.
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
2
3

0 - 249 m
250 m - 499 m
500 m- 999 m

2. Er staan enkele lege vakjes: noteer uw antwoord in de lege vakjes.
Bijvoorbeeld:
Aantal personen in het huishouden :

2

3. Soms kan het zijn dat u beide manieren moet combineren. Dit is meestal het geval
wanneer u 'andere' antwoordt. In dat geval omcirkelt u het cijfer voor 'andere' en schrijft u
uw antwoord op de lijn, bij voorkeur in drukletters.
Bijvoorbeeld:
Welk soort voertuig? 1
2
3

personenwagen
bestelwagen
andere : …MINIBUS…………………….
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Indien u meer informatie of hulp wenst
bij het invullen van deze vragenlijst,
bel dan naar ons gratis groen nummer
0800/ 955 57
tussen 13 en 21 uur (van maandag tot vrijdag).

Vergeet niet:
- uw eigen personenvragenlijst in te vullen
- een personenvragenlijst in te laten vullen door iedereen in het
huishouden vanaf 6 jaar

OPGELET: met huishouden wordt bedoeld: alle personen die officieel wonen op het adres
waar deze vragenlijsten zijn toegekomen
Bijvoorbeeld:
- uw zoon zit op kot, maar woont officieel nog op dit adres → hij moet deelnemen
- er woont iemand bij u in, bv. grootmoeder, maar zij heeft haar officieel adres ergens anders
→ zij moet niet deelnemen

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 resp. verwerker van het gegevensbestand: Mobiliteitscel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
2. De gegevens zullen gebruikt worden voor het onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen
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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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1. Geef een aanduiding van de ligging van uw woning. Omcirkel het cijfer dat vóór de
uitspraak staat die op uw woning van toepassing is.
Eén antwoord mogelijk

1. in het centrum of dicht bebouwd gebied van stad of dorp
2. niet in het centrum of in dicht bebouwd gebied, maar ook niet afgelegen
3. afgelegen
2. Welke voertuigen bezit uw huishouden? Gelieve bij elk voertuig het aantal te
vermelden.
met een huishouden bedoelen we alle personen die officieel op dit adres wonen
indien geen voertuig aanwezig, noteer “0”

-

Aantal

auto
bestelwagen
(kinder-)fiets
snorfiets
bromfiets
motor
andere, namelijk: ………………………………………………….
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De volgende vragen gaan over de wagens die uw huishouden op dit ogenblik ter beschikking heeft.
Vul voor elke wagen één kolom in.
We zijn geïnteresseerd in ALLE WAGENS die uw huishouden ter beschikking heeft voor privé-gebruik, dus ook firmawagens als
u die buiten het werk mag gebruiken.
Als uw huishouden GEEN wagens ter beschikking heeft, ga dan naar Deel 2 op bladzijde 7.
Als uw huishouden meer dan drie wagens heeft, vul dan deze gegevens in voor de drie meest gebruikte wagens.

Merk (bv. 'Ford' )
en Model (bv.
Fiësta)
Welk soort
voertuig?
Hoe is dit
voertuig in uw
bezit gekomen?
Omcirkel het juiste
cijfer, één antwoord
mogelijk

Jaar van aankoop
(of ontvangst)
Bouwjaar en
Cilinderinhoud

Voertuig 1

Voertuig 2

Voertuig 3

………………………………………

………………………………………….

……………………………………………

1 auto
2 bestelwagen
3 andere: …………………………

1 auto
2 bestelwagen
3 andere: …………………………

1 auto
2 bestelwagen
3 andere: …………………………

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

nieuw gekocht
tweedehands gekocht
eigendom van een bedrijf
andere: …………………………

-

cc

nieuw gekocht
tweedehands gekocht
eigendom van een bedrijf
andere: …………………………

-

cc

nieuw gekocht
tweedehands gekocht
eigendom van een bedrijf
andere: …………………………

-

cc
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Brandstof
Omcirkel het juiste
cijfer, één antwoord
mogelijk

Gemiddeld
brandstofverbruik
per 100 km
Wie beslist er
over het gebruik
van dit voertuig?

Totale
kilometerstand
Aantal kilometers
dat de afgelopen
12 maand met DIT
voertuig werden
afgelegd?
Is dit voertuig
minder dan 1 jaar
in uw bezit?
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3
4
5
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LPG
loodvrije benzine
loodhoudende benzine
diesel
andere:

,

liter per 100 km

1 het gezinshoofd
2 de partner van het gezinshoofd
3 een kind
4 meerdere personen, binnen uw
huishouden
5 1 of meerdere personen, buiten
uw huishouden

1 LPG
2 loodvrije benzine
3 loodhoudende benzine
4 diesel
5 andere:

,

1 LPG
2 loodvrije benzine
3 loodhoudende benzine
4 diesel
5 andere:

,

liter per 100 km

1 het gezinshoofd
2 de partner van het gezinshoofd
3 een kind
4 meerdere personen, binnen uw
huishouden
5 1 of meerdere personen, buiten uw
huishouden

liter per 100 km

1 het gezinshoofd
2 de partner van het gezinshoofd
3 een kind
4 meerdere personen, binnen uw
huishouden
5 1 of meerdere personen, buiten uw
huishouden

km

km

km

km

km

km

1 nee è ga naar de volgende
kolom
2 ja

1 nee è ga naar de volgende
kolom
2 ja

1 nee è ga naar de volgende kolom
2 ja
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Hoeveel
kilometers heeft u
met een
eventueel VORIG
voertuig afgelegd
tijdens de
resterende
periode van die
12 maanden ?
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km

km

km

Opgelet ! Deze vraag
enkel beantwoorden
als dit voertuig niet
meer in bezit is van
uw huishouden
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De volgende vragen gaan over de motors, snor- en bromfietsen die uw huishouden op dit ogenblik ter beschikking heeft.
Vul voor elk voertuig één kolom in.
Als uw huishouden GEEN snor- of bromfietsen of motors ter beschikking heeft, ga dan naar Deel 3 op bladzijde 10.
Als uw huishouden meer dan drie snor- of bromfietsen of motors heeft, vul dan deze gegevens in voor de drie meest gebruikte.

Merk(bv. 'Honda' )
en Model (bv.
Camino)
Welk soort
voertuig?
Omcirkel het juiste
cijfer, één antwoord
mogelijk

Hoe is dit
voertuig in uw
bezit gekomen?

Voertuig 1

Voertuig 2

Voertuig 3

………………………………………

………………………………………….

………………………………………………..

1 snorfiets
2 bromfiets
3 motor

1 snorfiets
2 bromfiets
3 motor

1 snorfiets
2 bromfiets
3 motor

1 nieuw gekocht
2 tweedehands gekocht
3 andere: ………………………….

1 nieuw gekocht
2 tweedehands gekocht
3 andere: ………………………….

1 nieuw gekocht
2 tweedehands gekocht
3 andere: ………………………….

Omcirkel het juiste
cijfer, één antwoord
mogelijk

Jaar van aankoop
Bouwjaar en
cilinderinhoud
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Brandstof
Omcirkel het juiste
cijfer, één antwoord
mogelijk

Gemiddeld
brandstofverbruik
per 100 km
Wie beslist er
over het gebruik
van dit voertuig?
Omcirkel het juiste
cijfer, één antwoord
mogelijk

Totale
kilometerstand
Aantal kilometers
dat de afgelopen
12 maand met DIT
voertuig werden
afgelegd
Is dit voertuig
minder dan 1 jaar
in uw bezit?

1
2
3
4

Nummer:

loodvrije benzine
loodhoudende benzine
tweetakt
andere: ……………………………..

,

liter per 100 km

1 het gezinshoofd
2 de partner van het gezinshoofd
3 een kind
4 meerdere personen, binnen uw
huishouden
5 1 of meerdere personen, buiten
uw huishouden

1
2
3
4

loodvrije benzine
loodhoudende benzine
tweetakt
andere: ……………………………..

,

1 nee è ga naar de volgende
kolom
2 ja

loodvrije benzine
loodhoudende benzine
tweetakt
andere: ……………………………..

,

liter per 100 km

1 het gezinshoofd
2 de partner van het gezinshoofd
3 een kind
4 meerdere personen, binnen uw
huishouden
5 1 of meerdere personen, buiten uw
huishouden

km

km

1
2
3
4

1 het gezinshoofd
2 de partner van het gezinshoofd
3 een kind
4 meerdere personen, binnen uw
huishouden
5 1 of meerdere personen, buiten uw
huishouden

km

km

km

1 nee è ga naar de volgende
kolom
2 ja

liter per 100 km

km

1 nee è ga naar de volgende kolom
2 ja
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Hoeveel
kilometers heeft u
met een VORIG
voertuig afgelegd
tijdens de
resterende
periode van die
12 maanden ?
Opgelet ! Deze vraag
enkel beantwoorden
als dit voertuig niet
meer in bezit is van
uw huishouden
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km
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Deel 3: Algemene gegevens
3. Geef voor elk vervoermiddel, ongeacht of u het gebruikt of niet, de afstand aan van uw
thuisadres tot de dichtstbijzijnde halte of het dichtstbijzijnde station.
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk per vervoermiddel

Afstand

Halte lijnbus

Station of halte trein

Tram
(pré)metrohalte

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

0 - 249 m
250 - 499 m
500 - 999 m
1 km – 1,999km
2 km - 5 km
meer dan 5 km
weet niet

0 - 249 m
250 - 499 m
500 - 999 m
1 km – 1,999km
2 km - 5 km
meer dan 5 km
weet niet

of

0 - 249 m
250 - 499 m
500 - 999 m
1 km – 1,999km
2 km - 5 km
meer dan 5 km
weet niet

4. Hoeveel bedraagt gemiddeld het huidige totale inkomen per maand van uw
HUISHOUDEN? Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk (Met een huishouden bedoelen we alle
personen die officieel op dit adres wonen)

Het totale beschikbare inkomen van een huishouden bestaat uit:
- alle netto-lonen en wedden (zowel voor hoofd- als bijberoep) en de netto bedrijfsinkomens
voor zelfstandigen;
- alle sociale uitkeringen zoals werkloosheidsvergoeding, pensioenen, uitkeringen
voor
invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en -ongevallen, het bestaansminimum en OCMW-steun;
- bijkomende inkomsten zoals lijfrenten, intresten, huuropbrengsten, dividenden en
meerwaarden
De som van al deze inkomsten voor ALLE personen in uw huishouden is het totale inkomen.
Alimentatie- of kindergeld hoeft u dus niet mee te rekenen

Totale inkomen:

1
2
3
4
5

0 - 30.000 Bfr. per maand
30.001 - 75.000 Bfr. per maand
75.001 - 125.000 Bfr. per maand
125.001 - 200.000 Bfr. per maand
meer dan 200.000 Bfr. per maand

5. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf inbegrepen)?
(Met een huishouden bedoelen we alle personen die officieel op dit adres wonen)

Aantal personen:
6. Hoeveel personen in uw huishouden zijn jonger dan 6 jaar?
Aantal personen jonger dan 6 jaar:

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
11

HUISHOUDENVRAGENLIJST

12

Nummer:

