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EU-SILC 2008 65-min Introductie (1)

Naam
Straat + huisnr + toevoeging
Plaats
Tel.nr 

Goede <morgen, middag, avond >, u spreekt met <…….> van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik bel u in 
verband met het sociaal-economisch leefsituatieonderzoek. Hierover hebben we u vorige maand gebeld. Mag ik de 
vragen voor dit onderzoek stellen?
>>ENQ.: Indien naam niet correct, zoek het juiste telefoonnummer. <<

1. Ga verder [GaVerder]
2. Afspraak noodzakelijk [Afspr]
3. Nonrespons [NR]

>> ENQ: Toets <Ctrl> + <Enter> en kies voor Afspraak. <<

>> ENQ: Toets <Ctrl> + <Enter> en kies voor  Nonrespons. <<

[NR] [Afspr]

Einde vragenlijst

Nieuwe poging

[GaVerder]

Intro

MaakAfsp

MaakNonresp

1e peiling EU-SILC (Peilingnr = 6) Vervolgpeiling EU-SILC (Peilingnr > 6)

O.P. (voorletters OP, naam OP, geb. datum, geslacht)
Straat + huisnr + toevoeging
Plaats
Tel.nr 

Goede <morgen, middag, avond >, u spreekt met <…….> van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
STEL VAST: Woont OP op bovenstaand adres?

1. Ja, OP woont op bovenstaand adres [OPAanw]
2. Nee, OP woont niet op bovenstaand adres [Verhuisd]

Intro2

O.P. (voorletters OP, naam OP, geb. datum, geslacht)

Ik bel u in verband met het sociaal-economisch leefsituatieonderzoek. 
STEL VAST: Wil OP meedoen?

1. Ga verder [GaVerder]
2. Afspraak noodzakelijk [Afspr]
3. Nonrespons [NR]

[OPAanw]

Intro3

[Verhuisd]

>> ENQ: Toets <Ctrl> + <Enter> en kies voor Verhuis. <<

MaakVerh

Nieuwe adresgegevens bekend Nieuwe adresgegevens niet bekend

Einde vragenlijst 

Standaard huishoudbox vervolgpeiling

Blok Selectie OP
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EU-SILC 2008 65-min Introductie (2)

>> ENQ: Toets <Ctrl> + <Enter> en kies voor Afspraak. <<

>> ENQ: Toets <Ctrl> + <Enter> en kies voor  Nonrespons. <<

Intro3 = [NR] Intro3 = [Afspr]

Einde vragenlijst

Nieuwe poging

Intro3 =
[GaVerder]

MaakAfsp

MaakNonresp

Standaard huishoudbox vervolgpeiling

Kernpersoon EU-SILC 
geen lid van HHKern

Kernpersoon EU-
SILC = lid HHKern 

STEL VAST: Welk deel van de vragenlijst vult u als eerste in?

1. Eerst persoonsvragenlijst; gezondheid en werving vervolgpeiling [Pers]
2. Eerst huishoudensvragenlijst; overige onderwerpen [HH]

KeuzeVrg

[Pers] [HH]

Persvragenlijst (Blokken Gezondheid en 
Werving vervolgpeiling)

HHvragenlijst
(Blokken SelOP t/m 

Inkomensbestanddelen) 

HHvragenlijst
(Blokken SelOP t/m 

Inkomensbestanddelen) 

Persvragenlijst (Blokken Gezondheid en 
Werving vervolgpeiling)

Blok Afsluiting
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SelectOP

>> ENQ.: Voor welke O.P. gaat u nu gegevens verzamelen?
Toets het nummer in van uw O.P. (aangegeven met: >>>>>>)
****** = reeds gehad! <<
1. geslacht   leeftijd    (geboortedatum)    burgerlijke staat
2. geslacht   leeftijd    (geboortedatum)    burgerlijke staat
3. …..
alle personen van 16 jr of ouder tonen (voor leeftijd geldt peildatum = 31-12 voorafgaand jaar)

EU-SILC 2008 65-min Selectie OP (1)

OP_PROXI

---------- O.P. = regelnr  geslacht  leeftijd  (geboortedatum)  burgerlijke staat -----------
STEL VAST: Wie beantwoordt de vragen voor deze O.P.?
>> ENQ.: Alleen iemand uit het huishouden van O.P. mag de vragen beantwoorden. <<
1. O.P. zelf: degene voor wie de vragen bestemd zijn [OP]
2. PROXI: een ander lid van het huishouden [Proxi]
3. Niemand: nonrespons [Nonresp]

WieResp

STEL VAST: Wie beantwoordt dan de vragen?
Toets het regelnummer in.

[zichtgegeven huishoudbox]

[Proxi] [OP] [Nonresp]

Naar Blok Inventarisatie Werkkringen

Nog niet iedereen 
van >= 16 jr gehad

Iedereen van >= 
16 jr gehad

Herhaal vanaf SelectOP Naar Blok Woning
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$1 eerste peiling 
$2 anders

Betwerk

De volgende vragen gaan over uw huidige situatie op de arbeidsmarkt ($1 en uw arbeidsverleden/$2, leeg.). 
Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee. Evenals freelance werk.
ENQ: (persoon =  regelnummer, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat)<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee

EenMeerW

Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring, of op meer dan één?
Ook werkkringen met een klein aantal uren tellen mee.
ENQ:  Als toch geen betaald werk, corrigeer vorige vraag
1. Eén [Een]
2. Meer dan één [Meer]

Zelfstan

Bent u werkzaam in een eigen bedrijf?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

$3 leden van de huishoudkern 
mits huishoudkern = 2 personen

Meewerk

Of in een bedrijf van ($3 uw partner of) een familielid? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja

Meer dan één

Nee/wn/wg

Anders

N_Wrkkr

STEL VAST: Op hoeveel?
ENQ: Indien toch 1, corrigeer vorige vraag <<
2 .. 7

$4 N_Wrkkr > 1 anders <leeg>
$5 N_Wrkkr >= 4 anders <leeg>

Werknaam

($4 ENQ: ($5 max.) 3  werkkringen in volgorde van omvang (in uren per week))
($4 Waar werkt u het meest?)
STEL VAST: <werknaam> werkkring 1
STRING[40]

Naar T_ZelfWrk [1]

Één
Ja

Ja

Personen die >= 16 jaar en <= 125 jaar oud zijn (voor leeftijd geldt peildatum = 31-12 voorafgaand jaar)

Indien Oud.BetWrkNu = ja
(vorige peiling werkzaam

Nee/wn/wg

NAAR BLOK 
Werkzoeken

EU-SILC 2008 65-min Inventarisatie werkkringen (1)

Nee]

Alleen indien vervolgpeiling EU-SILC
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Werknaam

STEL VAST: <werknaam> werkkring 2

EU-SILC 2008 65-min Inventarisatie werkkringen (2)

N_Wrkkr > 1 N_Wrkkr = 1

Werknaam

STEL VAST: <werknaam> werkkring 3

N_Wrkkr > 2 N_Wrkkr = 2

EINDE MODULE

BetWerk = [ja] of 
Zelfstan = [ja] of 
Meewerk = [ja]

BetWrkNu = [Ja]

BetWerk = [nee] en 
Zelfstan = [nee]/wn/wg en
Meewerk = [nee]/wn/wg

BetWrkNu = [Nee]

BetWerk = EMPTY BetWrkNu = EMPTY

Afl_Aantwerk
BetWrkNu *
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EU-SILC 2008 65-min Inventarisatie werkkringen (3)

Indien Oud.BetWrkNu = ja
(vervolgpeiling & vorige peiling werkzaam)

T_ZelfWrk [1]

De vorige keer werkte u <werknaam1>. Is dat nog steeds zo ?

1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Ja, maar werknaam klopt niet [Werkfout] 

Werknaam
klopt niet

CorrWrkn [1]

Wat is dan de juiste werknaam?
STRING[40]

Als <werknaam2> bekend is

T_ZelfWrk [2]

De vorige keer werkte u <werknaam2>. Is dat nog steeds zo?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Ja, maar werknaam klopt niet [Werkfout]

CorrWrkn [2]

Wat is dan de juiste werknaam?
STRING[40]

Als <werknaam3> 
bekend is

T_ZelfWrk [3]

De vorige keer werkte u <werknaam3>. Is dat nog steeds zo?

1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Ja, maar werknaam klopt niet [Werkfout]

CorrWrkn [3]

Wat is dan de juiste werknaam?
STRING[40]

Werknaam klopt niet

Werknaam klopt niet

T_ZelfWrk[1]
=<> ja

T_ZelfWrk[1]
= ja (1 of 3)

Als <werknaam 3>
niet bekend is

Als <werknaam2> niet bekend is

Anders 

anders

[Nee] en OP = kernpersoon EU-SILC anders

Wat was de reden van deze verandering?
1. Betere baan aangenomen of gezocht [Beterbaan]
2. Einde tijdelijk contract [EindContr]
3. Door werkgever gedwongen te vertrekken [Gedwong]
4. Verkoop of sluiting eigen of familiebedrijf [Verkoop]
5. Zorg voor kinderen of anderen [Zorg]
6. Huwelijk / baan partner vereiste verhuizing naar ander gebied [Huwelijk]
7. Andere reden [Anders]

RedVerand
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AndWrkr

Heeft u op dit moment nog een andere betaalde werkkring?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

WerkNm

STEL VAST: <werknaam nieuwe werkkring>
ENQ: bij meer de grootste noteren <<
STRING[40]

Afl_NWrkkr1)>1

Naar blok basis Naar blok basisEINDE MODULE

Blangwrk2)

STEL VAST: In welke werkkring werkt O.P. het meest?
[overzicht werkkringen]
1 .. 3

EINDE MODULE

1) Afl_NWrkkr = Het aantal werkkringen van de respondent wordt opnieuw vastgesteld.
2) Belangwrk = Hier wordt vastgesteld welke werkkring van de respondent op het moment van interviewen 
 de belangrijkste werkkring is. Deze werkkring is vanaf dit moment de eerste werkkring.

T-ZelfWrk[1] =<> ja
en

T_ZelfWrk[2] =<> ja
en

T_ZelfWrk[3] =<> ja

T_ZelfWrk[1]=<>ja
en

T_ZelfWrk[2]=<>ja
Anders 

Anders T_ZelfWrk[1]=ja (1 of 3)
en

T_ZelfWrk[2]=ja (1of 3)
en

T_ZelfWrk[3]=ja (1 of 3)

Nee/wn/wgJa 

Afl_NWrkkr1)=1

EU-SILC 2008 65-min Inventarisatie werkkringen (4)
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Betreffende werkkring

Naar blok basis

$1 Geen werknaam bekend
$2 Anders

InlMrWrk

De volgende vragen gaan over uw ($1 betaalde 
werkkring/$2 werkkring <werknaam>).
ENQ: Toets <ENTER> om verder te gaan.<<

EINDE MODULE

Alle werkzame personen*

Anders Indien Oud.AantWerk<> geen 
en <> empty

Indien andere werkkring
dan vorige peiling

Indien vorige peiling 
dezelfde werkkring

* Personen die 1 uur of meer werken:  BetWrkNu = ja

EU-SILC 2008 65-min Arbeidsrelatie (1)

Alleen indien vervolgpeiling EU-SILC
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Betreffende werkkring

$1 Afl_Aantwerk = 1
anders $2

WrkNemer

$1 Werkt u als werknemer?
$2 De volgende vragen gaan over uw werkkring <werknaam>. Werkt u als werknemer? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]                                                                                                                                                         

Nee/wn/wg

$3 HHkern = '1/2/3/4'
(de huishoudkern bestaat uit 2 personen)
én respondent is lid van de huishoudkern

BedrPrak

Bent u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk: -> 
ENQ: firmant, maat of beherend vennoot = kode 1 <<
1. Van uzelf [Eigen]
($3 2. Van uw partner) [Partner]
3. Of van uw ouders of schoonouders? [Ouders]
4. N.v.t. (geen van deze) [Nvt]

EINDE MODULE

Basisvraagstelling

Anders InventWerk.Zelfstan = ja

Ja 

Afl_ArbRel = Werkn = Werknemer
 ZelfD = Zelfstandige eigen bedrijf, personeel in dienst, directeur NV/BV of grootaandeelhouder
 ZelfO = Zelfstandige eigen bedrijf, personeel in dienst, overig
 Meewerk = Meewerkende, bedrijf partner of ouders
 Freelancer = Freelancer

EU-SILC 2008 65-min Arbeidsrelatie (2)
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Basivraagstelling 
Dienstverband

EINDE MODULE Terugkoppelvraagstelling
Dienstverband

Arbeidsrel.BedrPrak =
eigen/meewerkend

of
InventWerk.Zelfstan = ja

Werkzaam* 
Module Dienstverband gevuld 

uit vorige peiling
Module Diensverband niet gevuld uit vorige peiling

(bijv. bij eerste peiling of vorige peiling niet werkzaam)

Indien andere werkkring
 dan de vorige peiling

Arbeidsrel.Wrknemer
= ja

Arbeidsrel.
BedrPrak

= nvt

Indien vorige peiling 
dezelfde werkkring

* Personen die 1 uur of meer werken,
 BetWrkNu = ja, of Zelfstan = ja, of Meewerk = ja

EU-SILC 2008 65-min Dienstverband (1)

Alleen indien vervolgpeiling EU-SILC 
en alleen voor kernpersoon EU-SILC
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VastDnst

Bent u  op dit moment in vaste dienst?
>> ENQ: Proeftijd = kode 2 <<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Deels vast, deels tijdelijk [Deels]
4. N.v.t. (geen van deze) [Nvt]

EU-SILC 2008 65-min Dienstverband (2)

Werknemer BedrPrak = nvt

EINDE MODULE 
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T_VastDnst

De vorige keer was u in tijdelijke dienst.
Is dat nog zo?
>> ENQ: proeftijd = tijdelijke dienst <<
1. Ja, in tijdelijke dienst
2. Nee, nu in vaste dienst
3. Nu deels vast, deels tijdelijk
4. Vorige opgave foutief

Indien vorige peiling dezelfde werkkring

Anders Vor_VastDnst=ja, deels vast
of Vor_Tijdvast=ja

andersVor_VastDnst=nee

EU-SILC 2008 65-min Dienstverband (3)

Vorige opgave 
foutief

VastDnst (Blad 1) EINDE MODULE 

anders
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Betreffende werkkring

Anders
naar Blok Basis

Vorige peiling werkzaam in dezelfde werkkring
naar Terugkoppelvraagstelling

Alle werkzame personen

EU-SILC 2008 65-min Arbeidsuren (1)

EINDE MODULE 

Alleen indien vervolgpeiling EU-SILC

17



HoevGem

Hoeveel uur werkt u gemiddeld?
>> ENQ: Eventueel schatten
 Afronden op hele uren. <<

Periode

 STEL VAST  Is dat per …
1. week
2. maand
3. jaar
4. Lesuren per week

Betreffende werkkring

EU-SILC 2008 65-min Arbeidsuren (2)

anders Wn/wg

UrenGlob

Weet u dan of het gaat om:  
>> ENQ: Antwoorden verplicht, eventueel schatten. <<
1. 4 uur of minder per week
2. 5 t/m  11 uur 
3. 12 t/m  29 uur 
4. of om  30 uur  of meer per week

EINDE MODULE 
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Betreffende werkkring

Vor_UrenWeek <> wn/wg/leeg
of Vor_HoevGem <> wn/wg/leeg

T_Uren

Vorige keer werkte u <werknaam> ((Urenweek/Hoevgem)) 
(uur/lesuren) per ((week/maand/jaar)). Is dat nog zo?
1. Ja
2. Nee
3. Vorige opgave foutief 

Naar HoevGem in
blok Basis 

Anders 

AndersJa 

EU-SILC 2008 65-min Arbeidsuren (3)

EINDE MODULE 
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EU-SILC 2008 65-min Arbeidsuren vervolg

Alleen indien vervolgpeiling EU-SILC 
en OP = kernpersoon EU-SILC 

EINDE MODULE 

Wat is de voornaamste reden waarom u nu geen betaald werk van 30 uur of meer per week heeft?
1. Volgt een opleiding [Opleiding]
2. Ziek of arbeidsongeschikt [Ziek]
3. Wil meer uren werken, maar kan geen werk vinden voor meer uren [Wilmeer]
4. Wil niet meer werken [Wilniet]
5. Aantal uren in alle banen samen wordt beschouwd als voltijd baan [Voltijdb]
6. Huishoudelijk werk, zorg voor kinderen of anderen [Zorg]
7. Andere redenen [Anders]

UrenWerk < 30

RedenMin30

anders
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Alle werkzame personen

CATI CAPI

AndersVorige peiling werkzaam
zelfde werkkring (1)

Werknemer = [Ja} Werknemer <> [Ja}

BLOK BEDRIJF WERKNEMERS (1) BLOK BEDRIJF NIET-WERKNEMERS (1)

N_Wrkkr > 1

CATI CAPI

AndersVorige peiling werkzaam
zelfde werkkring (2)

Weknemer = [Ja} Werknemer <> [Ja}

BLOK BEDRIJF WERKNEMERS (2) BLOK BEDRIJF NIET-WERKNEMERS (2)

Anders N_Wrkkr > 2

Anders

EU-SILC 2008 65-min Bedrijf (1)

Alleen indien vervolgpeiling EU-SILC
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CATI CAPI

AndersVorige peiling werkzaam
zelfde werkkring (3)

Werknemer = [Ja} Werknemer <> [Ja}

BLOK BEDRIJF WERKNEMERS (3) BLOK BEDRIJF NIET-WERKNEMERS (3)

Einde Module Bedrijf

EU-SILC 2008 65-min Bedrijf (2)
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>>ENQ: Indien detacherings- of uitzendkracht, dan het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of naar is uitgezonden.<<

MensDnst

Heeft uw werkgever meer mensen in dienst of bent u de enige?

1. Meer
2. O.P. is de enige werknemer

Anders Meer 

Bdrflnst

Werkt u bij een: 
1. bedrijf
2. praktijk
3. instelling
4. particulier huishouden
5.  N.v.t. (geen van deze)

Werknemer = ja

Particulier huishouden/
N.v.t./wn/wg

ADD-IN

BedrijfStart_AIBD

>>ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor bedrijf te starten.<<

Vest_Geh

Bestaat het bedrijf waar u in dienst bent uit meerdere 
onderdelen of vestigingen ?
1.   Ja
2.   Nee

OmvanGeh

Hoeveel mensen werken er ongeveer in totaal in het gehele bedrijf ?
ENQ: In het filiaal
2. 2 - 9
3. 10 - 19
4. 20 - 49
5. 50 - 99
6.  100 of meer

OmvangVest

Hoeveel mensen werken er ongeveer in 
totaal in de vestiging waar u werkt ?
1. 1
2. 2 - 9
3. 10 - 19
4. 20 - 49
5. 50 - 99
6.  100 of meer

Ja Anders
Anders

EINDE MODULE

EU-SILC 2008 65-min Bedrijf (3)

23



BedrijfsNaam_AIBD

Wat is de naam van het bedrijf of de instelling waar u in dienst bent ?
>> ENQ:*Naam van het gehele bedrijf of de stichting.
 *Indien detacherings- of uitzendkracht, naam van het bedrijf waar respondent is gedetacheerd of          
 naar is uitgezonden.<<

0 > BedrijfsNaam_AIBD < 6BedrijfsNaam_AIBD > 6

ItemBedrijfsNaam_AIBD

STEL VAST: Wat is de volledige naam van het bedrijf ($1 bedrijfsnaam) ?
>>ENQ: alleen de aanvullende tekst invullen<<

Sel_BedrijfsNaam_AIBD

STEL VAST: Naam bedrijf ?
1.   ……
2.   ……
3.   ……
4.   ……
5.   ……
6.   Geen van bovenstaande

<> Geen van bovenstaande/
wn/wg

OmvangVest = 100 of meer
of

OmvanGeh = 100 of meer
Anders

Einde Module

Anders

Sel_BedrijfsNaam_AIBD <> respons of 
= geen van dezeAnders

BedrijfsAct_AIBD

Wat voor soort bedrijf of instelling is dat ?

0 > Bedrijfs_Act < 6Anders

Sel_BedrijfsAct_AIBD

STEL VAST: Soort bedrijf
1.   ……
2.   ……
3.   ……
4.   ……
5.   ……
6.   Geen van bovenstaande

EINDE ADD-IN

EU-SILC 2008 65-min Bedrijf (4)

Einde Blok
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Werknemer <> Ja

MeerBedr

Verricht u  de betaalde werkzaamheden voornamelijk voor één bedrijf of instelling, of voor meer bedrijven of instellingen ?
>> ENQ: Indien niet Bedrijf/Instelling, bijv. huishouden(s) dan code 3. <<
1. Voornamelijk voor één
2. Voor meer
3. Werkt niet voor bedrijf of instelling

Anders BedrPrak = N.v.t.

Anders Voor meer

SoortKan

Kunt u aangeven voor wat voor soort bedrijven of instellingen u werkt ?
1. ja 
2. nee

Anders BedrPrak =
Van uzelf ($4)/van uw partner ($5)

Personel

$4 Heeft u personeel in dienst ?
$5 Heeft uw partner personeel in dienst ?
1. ja
2. nee

JaAnders

BedrOmvZ

$4 Hoeveel mensen heeft ^u ongeveer in totaal in dienst? 
$5 Hoeveel mensen heeft ^uw partner ongeveer in totaal in dienst?

1. 1
2. 2 - 9
3. 10 - 19
4. 20 - 49
5. 50 - 99
6. 100 of meer

BedrPrak = Van uzelf ($6) of
BedrPrak = Van uw partner ($7) of

BedrPrak = Van uw (schoon)ouders ($8) of
MeerBedr = Voornamelijk voor één ($9) of

SoortKan = ja ($10)

BedrijfStart_AIBD

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine te starten.<<

Anders

EU-SILC 2008 65-min Bedrijf (5)
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ADD-IN

BedrijfsAct_AIBD

$6 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft u ?  
$7 Wat voor soort bedrijf, praktijk of beroep heeft uw partner?   
$8 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u  ?  
$9 Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u  voornamelijk ?  
$10 Wat voor soort bedrijven of instellingen zijn dat ?

0 > BedrNaam_AIBD > 6Anders

Sel_BedrijfsAct_AIBD

STEL VAST: soort bedrijf ?
1. …..          4.    …..
2. …..          5.   …..   
3. …..          6.   Geen van bovenstaande       

EINDE ADD-IN

Einde Module

EU-SILC 2008 65-min Bedrijf (6)
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CATI CAPI

Anders

VORIGE PEILING
Beroep_AIBR = respons of
BedrPrak = Van uzelf én

(Sel_Beroep <> EMPTY/geen van deze/wn/wg of
Leiding = Ja of

VoornWzh = respons of
Wzh_AIBR = respons)

T_Beroep

Beroep vorige keer: [ Vor_Beroep_AIBR ]

Heeft u nog hetzelfde beroep of dezelfde functie als de vorige keer ?
1.   Ja
2.   Nee

Anders

Einde Module

Module Beroep 

EU-SILC 2008 65-min Beroep (1)

Ja

Alleen indien vervolgpeiling EU-SILC
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IntroBeroep_Addin2

De volgende vragen gaan over uw beroep. 
>>ENQ: Toest 1 om verder te gaan.<<

($2): MeerBedr = [meer]/[niet]/wn/wg of             
BedrInst = [parthh]/[geendeze]/

wn/wg of                                                                           
 BedrPrak = [partner]/[ouders]  

($3) MensDnst = [meer] of
BedrInst = [bedrijf]/[praktijk]/[instelling] of                   

Beroep_AIBR  MeerBedr = [een]) 

$2 Welk beroep oefent u op dit moment uit ?
$3 Welk beroep of welke functie oefent u op dit moment bij het bedrijf of de instelling uit ?

Sel_Beroep_AIBD

STEL VAST: welk beroep ?
1. …..           4.    …..
2. …..           5.   …..   
3. …..           6.   Geen van bovenstaande       

Anders

1 > BeroepStart_AIBR > 6 of
1 > BedrijfsACT_AIBD >6

BeroepZMStart_AIBR

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor beroep te starten. 
 De zoekmachine maakt gebruik van het eigen bedrijf van OP <BedrijfsAct > <<                                           

BeroepStart_AIBR

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor beroep te starten.              

ADD-IN

BedrPrak =
Van uzelf èn
BedrijfsAct_AIBD =
respons

Anders

BedrPrak = Van uzelf èn
BedrijfsAct_AIBD = respons

Anders

BedrPrak= Van uzelf én
BedrijfsAct_AIBD  <> respons

EU-SILC 2008 65-min Beroep (2)
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EINDE ADD-IN

$4 : BedrPrak <> [Eigen]
$5 : BedrPrak = [Eigen] èn Personel = [Ja]

Leiding

$4 Geeft u in dit beroep of deze functie leiding aan medewerkers ?
$5 Houdt u zich hoofdzakelijk bezig met leidinggeven of toezicht houden ? 
1. ja [ja]
2. nee [nee]

N_LeidW

Aan hoeveel?
>>ENQ: Personeel aan wie via anderen leiding wordt gegeven meetellen. <<
1. 1 - 4 4.    20 - 49
2. 5 - 9 5.    50 - 99
3. 10 - 19 6.    100 of meer

VoornWzh

$6 Wat zijn de voornaamste werkzaamheden die ^u verricht ?
$7 Wat zijn naast leidinggeven de voornaamste werkzaamheden die ^u verricht ?
$8 Wat voor werk doet ^u hoofdzakelijk ? 

(($5) ArbRel.BedrPrak = Van uzelf èn Personel = [ja]) of
(($4)ArbRel.BedrPrak <> Van uzelf 

Leiding=[ja] en
Bedrijf.BedrPrak<>[eigen]

1. Afl_uren < 12 upw  en BedrPrak<>Van uzelf of    
2. Beroep_AIBR = wn/wg of
3. BedrPrak = [eigen] èn Personel <> [ja] of
4. Bedrijf.StdBedr.BedrInst = [parthh]/geen van deze/ wn/wg of
5. Bedrijf.StedBedr.MeerBedr = [meer]/[niet/wn/wg

Anders

Sel_Beroep_AIBR = geen van deze/wn/wg  én  
(ArbRel.BedrPrak <> Van uzelf én Leiding <> ja ($6)) of
(ArbRel.BedrPrak <> Van uzelf én Leiding = [ja] ($7)) of
(ArbRel.BedrPrak = Van uzelf  én Leiding <> [ja] /wg ($8))

WzhStart_AIBR

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor werkzaamheden te starten.<<

Anders 1. Beroep_AIBR = wg of
2. Sel_Beroep_AIBR <> EMPTY of
3. (ArbRel.BedrPrak = [eigen] én  
 Leiding = [ja]/wg)  

Anders

EU-SILC 2008 65-min Beroep (3)
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ADD-IN

Sel_Werkzaamheden_AIBR

STEL VAST: welk beroep ?
1. ….. 4.    …..
2. …..         5.   …..   
3. …..          6.   Geen van bovenstaande       

EINDE ADD-IN

(($6) ArbRel.BedrPrak <> Van uzelf én Leiding <> ja)
(($7)ArbRel.BedrPrak <> Van uzelf én Leiding = [ja])
(($8)ArbRel.BedrPrak = Van uzelf én Leiding <> [ja]/wg)

Wzh_AIBR

$6 Wat zijn voornaamste werkzaamheden die u verricht ?
$7 Wat zijn  naast leidinggeven de voornaamste werkzaamheden die u verricht ?
$8 Wat voor werk doet u hoofdzakelijk ?

1 > Wzh_AIBR > 6 Anders

Einde Module

EU-SILC 2008 65-min Beroep (4)
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De volgende vragen gaan over het zoeken naar werk. Zou u betaald 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]

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]

Heeft u die periode nodig om iets af te ronden i.v.m.:  
1. $1 (uw huidige werk) [HuidWrk]            $1 als Urenweek <> leeg
2. vrijwilligerswerk [Vrijwill]
3. opleiding of studie [OplStud]
4. of kinderopvang? [K_Opvang]
5. N.v.t. (geen van deze)  [NVT]

Of is dat in verband met:  
1. ziekte [Ziekte]
2. vakantie [Vakantie]
3. of persoonlijke omstandigheden? [PersOmst]
4. N.v.t. (geen van deze)                    [NVT]

WilWerk

[Ja]

KunnStrt

[Wk2_Mnd3] / [Mnd3_6] / [Mnd6Meer]

Afronden

[NVT]

Of_ivm

anders

anders

anders

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.
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

KunnSrt = [Mind2Wkn] /  [Wk2_Mnd3] anders

WrkKomen

En de afgelopen 4 weken?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]  
3. Nee, O.P. in afwachting van sollicitatie [NaSoll]

Afgel 4w

[Ja] [Nee] / wn / wg

Endblok

EU-SILC 2008 65-min Werkzoeken (1)

Alleen indien:  vervolgpeiling EU-SILC 
en OP< 75 jr en (BetwrkNu = [nee] of  
UrenWerk < 12) 
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CAPICATI

T_Opleiding

>> ENQ: Indien vakantie en respondent gaat daarna verder met dezelfde opleiding, kies ‘ja’<<
>> ENQ: Naam2 : ………..

Soort onderwijs : ………..
Richting : ………..
Vak, Studierichting: ……….. <<

($1 U volgde de vorige keer de opleiding <Naam1_AION>. / $2 De vorige keer volgde u een opleiding.)
 Volgt u die nog steeds?

1. ja
2. nee
3. CBS-gegeven fout, volgde geen opleiding
4. CBS-gegeven fout, volgde andere opleiding

Anders

Ja/wn/wg Andersnee

Einde Module

GExamUni

Welk examen of welke academische 
kwalificatie heeft u als laatste behaald?
1.             Propedeuse
2. Kandidaats
3. Bachelor
4. Doctoraal
5. Ingenieurs
6. Master
7. Promotie
8. Overig postdoctoraal
9. Geen examen met succes afgelegd

Vor_Opleiding = ja
($1 Naam1_AION = respons

$2 anders

Vor_SoortOpl =
Universitaire opleiding

Vor_Leerjaar = 6
Anders

Gdiploma

Heeft u de akte, het getuigschrift of het 
diploma behaald?
>> ENQ: 'N.v.t.' alleen indien opleiding geen 
diploma kent.<<
($1) 1.     Ja
($2) 2. Nee
($3) 3. N.v.t., opleiding wel afgerond
($4) 4. N.v.t., opleiding niet afgerond

$4

GJrEinde

($1 >>ENQ: afronden stage/scriptie telt ook als examen afleggen.<<)
In welk jaar ($1heeft u het laatste examen afgelegd/ $2 bent u gestopt met de opleiding/ $3 zijn de 
lessen beëindigd/ $4heeft u de opleiding afgesloten)?

Anders T_Opleiding = 4

EU-SILC 2008 65-min Onderwijs (1)

Alleen indien vervolgpeiling EU-SILC
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Opleid

>> ENQ: Indien respondent na de vakantie verder gaat met dezelfde opleiding, kies ‘ja’<<
($1 U heeft recent een opleiding beëindigd. Volgt u op dit moment misschien nog een andere opleiding of cursus op een 
school, bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf? / $2 Volgt u op dit moment een opleiding of cursus op een school, 
bij een ander opleidingsinstituut of in het bedrijf?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Nee, maar start na vakantie met nieuwe opleiding [Tuss]

OplJaren

Duurt deze opleiding of cursus korter of langer dan 6 maanden?
>> ENQ: 6 maanden = kode 2 <<

1. Korter dan 6 maanden
2. 6 Maanden of langer 

Opleid = [ja] of 
T_Opleid = 4

Anders

AndersWn

VerwDuur

Hoelang verwacht u erover te doen?
>> ENQ: 6 maanden = kode 2 <<

1.  Korter dan 6 maanden
2. 6 Maanden of langer

OplVierW

Heeft u in de afgelopen 4 weken een opleiding of cursus gevolgd of beëindigd die korter dan 6 maanden heeft geduurd ?
1. ja 

2. nee  

Opleid = nee/tuss/wn/wg én
GMndEinde <> MndNu/Mnd-1 Anders

OplJaren = kort/wg of
VerwDuur = kort of

OplVierW = ja

OplJaren = lang of
VerwDuur = lang of

Opleid = nee/tuss/wn/wg en
OplVierW = nee/wn/wg en nieuwe persoon

OPLEIDING = KORT OPLEIDING = LANG OPLEIDING = GEVOLGD
(verkorte versie)

Anders
Einde Module

Zie reguliere EBB-schema's PRAT PRAT

EU-SILC 2008 65-min Onderwijs (2)
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Opleiding = lang

OnderwijsStart_AION

>> ENQ: Er volgen nu vragen om de opleiding vast te stellen. Toets F3 om de zoekmachine op te starten. <<

ADD-IN

Naam1_AION

Welke opleiding of cursus is dat? 
>> ENQ: Bij 2 of meer de voor beroep of beroepkeuze belangrijkste. <<

Zoekbestand
Naam1_AION <> Resultaat/wn/wg Anders

Naam2_AION

Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus? 

Niveau_AION

Wat voor soort onderwijs is dit? 
>> ENQ: Bijvoorbeeld vmbo, hbo, een opleiding via de LOI of een schoevers-opleiding <<

1. ….. 4.   …..
2. ….. 5.   …..

3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Niveau <> Resultaat

Anders

Zoekbestand
Richting <> Resultaat

Richting_AION

Welke richting ?
1. ….. 4.   …..

2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Anders

Anders

AndersZoekbestand
SubRichting <> Resultaat

Zoekbestand
Naam2_AION <> resultaat/wn/wg of
Niveau_AION <> resultaat/wn/wg

EU-SILC 2008 65-min Onderwijs Lang (3)
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Subrichting_AION

Welk vak of welke studierichting volgt u?
1. ….. 4.   …..

2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Niveau = vmbo/mbo én
Leerweg <> Resultaat

Anders

Leerweg_AION

Welke leerweg volgt u ?
1. ….. 4.   …..

2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Niveau = HBO/Universitaire opleiding én

Leraaropleiding <> Resultaat
Anders

Leraaropleiding_AION

Is dit een lerarenopleiding ?
1. ja

2. nee

AndersJa

Akte_AION

Welke akte of graad ?

FaseUniversiteit_AION

In welke studiefase bevindt u zich?
1. ….. 4.   …..

2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

Zoekbestand
Niveau = Universitaire opleiding Anders

1< Zoekbestand AantalOpl =< 5 Anders

EU-SILC 2008 65-min Onderwijs Lang (4)
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Typ_AION

STEL VAST: Welke opleiding?
1. ….. 4.   …..

2. ….. 5.   …..
3. ….. 6.   Geen van deze

EINDE ADD-IN

OplGetypeerd = Nee OplGetypeerd = Ja

SoortOpl

STEL VAST: soort onderwijs?
1.                Vmbo
2. Havo, atheneum, gymnasium, vwo
3. Universitaire opleiding (incl. open universiteit)
4. Overige opleiding of cursus

Universitaire opleiding Anders

FaseUni

In welke studiefase bevindt u zich?
1. Propedeusefase [ Proped]
2. Bachelor-/baccalaureaatfase [Bachel]

3. Doctoraalfase [Doctor]
4. Masterfase [Master]
5. Promotiefase [Promot]

6. Overig post-doctoraal [Postdoc]

(OplGetypeerd = [havo-gymnasium]* of
 SoortOpl = [havo]) én

Lft_OP > 14 jr
Anders

Klas 3

Heeft u de 3e klas met succes doorlopen, dat wil zeggen ^bent ^u overgegaan naar de 4e klas?
1. ja 

2. nee

------------------------EINDE STANDAARDBLOK------------------------

* In blaise: SOI_AION <> empty én Leerjaar_AION = 1 {havo-VWO}

EU-SILC 2008 65-min Onderwijs Lang (5)

EINDE MODULE
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N.B.: Alleen indien  OplJaren =
[Kort6Mnd] / wg of 
VerwDuur = [Kort6Mnd] of 
OplVierW = [Ja] of Opl12Mnd = Ja

$1 OplJaren  = [Kort6Mnd] / wg of  VerwDuur = [Kort6Mnd]                                                           
$2 OplVierW of Opl12Mnd = [Ja]

Naam

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

DuurVE

Hoelang ($1 duurt / $2 duurde) de opleiding/cursus in totaal van begindatum tot einddatum: 
1. 1 week of minder
2. 1 week tot 1 maand
3. 1 tot 3 maanden
4. 3 tot 6 maanden

Code 1 Anders 

NdagVE

Hoeveel dagen ($1 duurt / $2 duurde) 
de opleiding/cursus?

KortCode

Codering van opleiding
>>ENQ.: Start Codeermodule door 
op spatiebalk te drukken <<

EU-SILC 2008 65-min Onderwijs Kort (1)

EINDE MODULE
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EU-SILC 2008 65-min Onderwijs gevolgd (kort) (1) 

De volgende vragen gaan over opleidingen die geheel of gedeeltelijk in Nederland gevolgd zijn. Heeft u na de lagere school een opleiding 
of cursus gevolgd waarmee u 2 jaar of langer bezig bent geweest? 
>> ENQ: Opleidingen gevolgd in voormalig Nederlandse gebieden, zoals bijvoorbeeld Suriname of de Nederlandse Antillen gelden als een 
opleiding gevolgd in Nederland. << 

1. ja [ja]
2. nee [nee]

OpLaNLO

[ja] [nee]/wn/wg

Gaat het om 1 opleiding of meer dan 1? 
1. 1 [Een]
2.  Meer dan 1 [Meer]

EenMeerO

($1 [Een]
$2 anders)

Heeft u voor ($1 deze opleiding / $2 een of meer van deze opleidingen) de akte, het getuigschrift of het diploma behaald?
1. ja [ja]
2. nee [nee] 

DiplomaM

[ja] [nee]/wn/wg

>> ENQ: Er volgen nu vragen om de opleiding vast te stellen. Toets F3 om de zoekmachine op te starten. <<

OnderwijsStart_AION

$1 Welke opleiding of cursus was dat?
$2 Voor welke opleiding heeft u als laatste een akte, getuigschrift of diploma behaald?

Naam1_AION

Zoekbestand.Naam1_AION <> resultaat/wn/wg

Weet u misschien een andere naam voor deze opleiding of cursus?

anders

Naam2_AION

Add-inn

Wat voor soort onderwijs was dit? 
>> ENQ: Bijvoorbeeld vmbo, hbo, een opleiding via de LOI of een schoeversopleiding. <<
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

Zoekbestand.Niveau_AION <> resultaat anders

Niveau_AION

Endblok

Endblok

Alleen indien:
nieuwe persoon
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EU-SILC 2008 65-min Onderwijs gevolgd (kort) (2) 

Zoekbestand.Richting_AION <> resultaat anders

Welke richting?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

Richting_AION

Einde Add-inn

anders

anders
Zoekbestand.SubRichting_AION <> resultaat

Welk vak of welke studierichting heeft u gevolgd?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

SubRichting_AION

Zoekbestand.Naam2_AION <> resultaat of
Zoekbestand.Niveau_AION <> resultaat/wn/wg

Endblok

Zoekbestand.Niveau_AION = [vmbo]/[mbo] èn
Leerweg <> resultaat

Welke leerweg volgde u?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

Leerweg_AION

anders

andersZoekbestand.Niveau_AION = [HBO]/[Univ] èn
Zoekbestand.Leraaropleiding <> resultaat

Was dit een lerarenopleiding?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Leraaropleiding_AION

[ja] [nee]/wn/wg

Welke akte of graad?

Akte_AION
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EU-SILC 2008 65-min Onderwijs gevolgd (kort)  (3) 

Zoekbestand.Niveau_AION = [Univ] anders

Welk examen of welke academische kwalificatie heeft u als laatste gevolgd?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. Geen van deze

FaseUniversiteit_AION

1 > Zoekbestand.AantalOpl < 5 anders

STEL VAST: Welke opleiding?
1. … 4. …
2. … 5. …
3. … 6. …

Typ_AION

Einde Add-inn

Endblok

Einde Standaardblok Onderwijs gevolgd (kort) uit basisvragenlijst

In welk jaar heeft u het diploma, akte of getuigschrift voor deze opleiding behaald?

DiplomaJr

OplGetypeerd = Nee
OplGetypeerd = Ja

GSoortOpl

STEL VAST: soort onderwijs?
1.                Vmbo, Mavo, mulo, ulo
2. Havo, atheneum, gymnasium, VWO, hbs, mms
3. Universitaire opleiding (incl. open universiteit)
4. Overige opleiding of cursus
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EU-SILC 2008 65-min Maatschappelijke positie  

Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen:-> 
1. Werkende met betaald werk [Werkend]
2. Werkloos [Werkloos]
3. Vrijwilliger [Vrijwil]
4. Arbeidsongeschikt [ArbOng]
5. Scholier of studerende [Student]
6. Huismoeder of huisvrouw/Huisvader of huisman [Huisvrouw]
7. ($1 leeg / $2 Gepensioneerd of met de VUT) [VUT]
8. Geen van deze [GeenDeze]

Maatspos

$1 jonger dan 50 jaar (Afl_lft         < 50) 
$2 50 jaar of ouder (Afl_lft > 50)

Hoeveel uur werkt u in totaal in een normale werkweek, onbetaalde uren niet meegerekend?
>>ENQ: Eventueel een gemiddelde werkweek schatten (bijv. bij ploegendienst)

Bij verschillende werkkringen uren bij elkaar tellen <<
1..97 

Weet u dan of het gaat om: 
1. 4 uur of minder per week, [MinOf4]  
2. minder dan 12 uur, [Minder12]
3. minder dan 30 uur,      [Minder30]
4. of om 30 uur of meer per week?  [Is30Meer]

1e peiling en Maatspos = [Werkend] 

Wn / wg

UrenWeek

IsHetDan

anders

anders

Endblok
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Alleen indien  
OP = kernpersoon EU-SILC en 1e peiling en
( MaatschPositie.Maatspos <> [Werkend]    of
 MaatschPositie.Urenweek < 12    of
 MaatschPositie.IsHetDan = [MinOf4] / [Minder12])

EU-SILC 2008 65-min Retro 

Heeft u ooit een betaalde werkkring gehad van 12 uur of meer per week, waarin u langer dan een half jaar gewerkt
heeft?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Ooit12

>>ENQ: indien meer dan een werkkring, vragen over de werkkring met de 
 meeste uren per week <<

Werkte u in de laatste werkkring van 12 uur of meer per week waarin u langer dan een half jaar
gewerkt heeft als werknemer?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

Werknemer

[nee]/wn/wg

>> ENQ: Firmant, maat of beherend vennoot = code 1 <<
Was 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]

BedrPrak
[ja]

Endblok

Ooit12 = [ja] en MaatsPos.Maatspos <> [Werkend] anders

Was u toen in vaste dienst?
>> ENQ: Proeftijd = code 2 <<
 1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]
3. Deels vast, deels tijdelijk [Deels]
4. N.V.T. (geen van deze) [NVT]

RVastDnst
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Alleen indien 
Retro.Ooit12 = [ja] en 
MaatsPos.Maatspos <> [Werkend]

Intro_Addin2

De volgende vragen gaan over ^uw beroep. 
>>ENQ: Toest 1 om verder te gaan.<<

Beroep_AIBR  
Welk beroep heeft u als laatste uitgeoefend? 

Sel_Beroep_AIBD

STEL VAST: welk beroep ?
1. …..           4.    …..
2. …..           5.   …..   
3. …..           6.   Geen van deze       [geendeze]

Einde Add-in          

Anders

Arbeidsrelatie.BedrPrak=[eigen] en
Bedrijf.SoortBedr<>response

1 > BeroepStart_AIBR > 6 of
1 > BedrijfsACT_AIBD >6

anders

BeroepZMStart_AIBR

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor beroep te starten. 
 De zoekmachine maakt gebruik van het eigen bedrijf van OP <BedrijfsAct > <<                                           

BeroepStart_AIBR

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor beroep te starten.              

BedrPrak = [eigen] èn
BedrijfsAct_AIBD = respons

Add-in

BedrPrak = [eigen] èn
BedrijfsAct_AIBD = respons

Anders

EU-SILC 2008 65-min Beroep retro
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Leiding

Gaf u in dit beroep of deze functie leiding aan medewerkers?
1. ja [ja]
2. nee [nee]

N_LeidW

Aan hoeveel?
>>ENQ: Personeel aan wie via anderen leiding wordt gegeven meetellen. <<
1. 1 - 4 [N_1t/m4] 4.    20 - 49 [N_20t/m49]
2. 5 - 9 [N_5t/m9]  5.    50 - 99 [N_50t/m99]
3. 10 - 19 [N_10t/m19] 6.    100 of meer [N100meer]

VoornWzh

$6 Wat waren de voornaamste werkzaamheden die ^u verrichtte ?
$7 Wat waren naast leidinggeven de voornaamste werkzaamheden die ^u verrichtte ?
$8 Wat voor werk deed ^u hoofdzakelijk ? 

anders

Leiding=[ja] en
BedrPrak<>[eigen]

1. Afl_uren < 12 upw  en BedrPrak<>[eigen] of    
2. Beroep_AIBR = wn/wg of
3. BedrPrak = [eigen] èn Personel <> [ja] of
4. BedrInst = [parthh]/[geendeze]/ wn/wg of
5. MeerBedr = [meer]/[niet/wn/wg

Anders

Sel_Beroep_AIBR = [geendeze]/wn/wg  én  
(BedrPrak <> [eigen] én Leiding <> ja ($6)) of
(BedrPrak <> [eigen] én Leiding = [ja] ($7)) of
(BedrPrak = [eigen]  én Leiding <> [ja] /wg ($8))

anders

WzhStart_AIBR

>> ENQ: Toets <F3> om zoekmachine voor werkzaamheden te starten.<<

Add-in

Anders 1.Beroep_AIBR = wg of
2.Sel_Beroep_AIBR <> EMPTY of
3.(BedrPrak = [eigen] én  Leiding = [ja]/wg)  

Wzh_AIBR Einde
standaardblok

EU-SILC 2008 65-min Beroep retro (2)
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Sel_Werkzaamheden_AIBR

STEL VAST: welk beroep ?
1. ….. 4.    …..
2. …..         5.   …..   
3. …..          6.   Geen van deze       [geendeze]

Einde Add-In

Anders1 > Wzh_AIBR > 6

(($6) BedrPrak <> [eigen] én Leiding <> ja)
(($7)BedrPrak <> [eigen] én Leiding = [ja])
(($8)BedrPrak = [eigen] én Leiding <> [ja]/wg)

Wzh_AIBR

$6 Wat waren de voornaamste werkzaamheden die ^u verrichtte ?
$7 Wat waren naast leidinggeven de voornaamste werkzaamheden die ^u verrichtte?
$8 Wat voor werk deed ^u hoofdzakelijk ?

Einde
Blok

EU-SILC 2008 65-min Beroep retro (3)

OPKlaar

Dit waren de vragen voor deze persoon.
Toets cijfer <1> om verder te gaan
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EU-SILC 2008 65-min Woning (1)

In wat voor type woning woont u: 
Is dat in een                                     
1. vrijstaand huis,   [Vrst] 
2. half vrijstaand of rijtjeshuis,             [Hvrst]
3. appartement of flat,            [App]
4. of in een andere woning? [Flat]

Maakt de woning deel uit van een gebouw met 10 of meer woningen?   
1. Ja, 10 woningen of meer      [Ja]                     
2. Nee, minder dan 10 woningen [Nee]

Hoeveel kamers heeft uw woning?   
>>ENQ.: * NIET meetellen: badkamer, toilet, kelder, keuken, hal en gang, ruimten uitsluitend in gebruik voor bedrijf of

 beroep.
* 10 of meer kamers = 10.<< 

[1..10]

[App] anders

SrtWoning

GrootBlok

AantKam

>>ENQ: Nu volgen vragen over wonen, ($1 kinderopvang,) duurzame goederen en de financiële situatie van
het huishouden. Toets het nummer in van het huishoudlid dat deze vragen gaat beantwoorden. <<

[zichtgegeven huishoudbox]

($1) er zijn personen in HHBox jonger dan 13 jaar

InvulHHdeel

Aantal pers. in HH >1 Aantal pers. in HH =1

Wat voor soort keuken is er in uw woning. Is dat:
1. gesloten keuken / woonkeuken, [DichKeuk]
2. open keuken, [OpenKeuk]
3. of een kooknis / kitchenette? [NisKitch]
4. geen van deze [Geen]

SrtKeuken

De volgende vragen gaan over uw woning.

>>ENQ.: Toets <1> om verder te gaan.<<

Woning

Is er in uw woning een bad of douche die u niet hoeft te delen met een ander huishouden?
1. Ja, bad/douche voor privé gebruik [Prive]
2. Nee, moet bad/douche delen [Delen]
3. Nee, geen bad/douche aanwezig [Geen]

EigenBad

Is er in uw woning een toilet dat u niet hoeft te delen met een ander huishouden?
1. Ja, toilet voor privé gebruik [Prive]
2. Nee, moet toilet delen [Delen]
3. Nee, geen toilet aanwezig [Geen]

EigenWC
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EU-SILC 2008 65-min Woning (2)

Heeft u met uw woning een van de volgende problemen: 
>>ENQ.: Toets <1> om verder te gaan.<<

Heeft de woning een lekkend dak ?                                     
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Heeft de woning vochtige muren, vloeren of funderingen?                                     
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Heeft de woning verrotte raamkozijnen of vloeren ?                                     
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

LastL

LLek

LVocht

LRot

>>ENQ: te donker = wanneer er op een zonnige dag in de meeste kamers niet genoeg daglicht binnenvalt.<<
Is de woning te donker ?                                     
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

LDonker

Heeft u in uw woonomgeving wel eens last van stank, stof of vuil, veroorzaakt door verkeer of industrie?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]          

Heeft u in uw woonomgeving wel eens last van vandalisme, geweld of misdaad?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]                                           

MilieuL

VandaliL

Heeft u in uw woonomgeving wel eens geluidsoverlast, bijvoorbeeld van buren, verkeer of andere straatgeluiden?  
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]     

GeluidL

Nu volgen enkele vragen over de woonomgeving.
>>ENQ.: Toets <1> om verder te gaan.<<

Woomomg
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EU-SILC 2008 65-min Woning (3)

Bent u eigenaar, huurder of onderhuurder van uw woning?
1. Eigenaar [Eig]
2. Huurder [Hr]
3. Onderhuurder [OndHr]
4. Gratis woning [Gratis]

[Hr] / [OndHr]

Betaalt u huur per:
1. week, [Wk]     
2. 4 weken, [Wkn]
3. maand, [Mnd]
4. kwartaal, [Kwrt]
5. half jaar, [Hjaar]
6. jaar? [Jaar]

Hoeveel bedraagt de huur per $<Termijn>?
>>ENQ.:  Zo nodig laten schatten.

Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. <<
[1..99997]

Termijn

HrBedrag

>>ENQ.: Meer dan één antwoord mogelijk. <<
Zijn er in de huur kosten opgenomen voor:
1. water, [Water]
2. elektriciteit, [Elektr]
3. verwarming, [Verwarm]
4. huur garagebox, [HrGarage]
5. (overige) servicekosten? [Overig]
6. Geen van deze [GeenDeze] 

KostInHr

Endblok

HuurEig

>>ENQ.: voorheen huursubsidie.<< 
Ontvangt u huurtoeslag?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]  

Is bij de door u genoemde huur de huurtoeslag al afgetrokken?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]  

Huursubs

SubAfHr

[Ja]

Heeft u voor de aanschaf of verbouwing van deze woning een hypotheek afgesloten?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]  

Hypotheek

[Nee] / wn / wg

[Eig] Anders
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EU-SILC 2008 65-min Kinderopvang

Alleen indien personen in HHBox jonger dan 13 jaar

$1 Tenminste 1 pers. in HHBox met leeftijd = 4 jaar
De volgende vragen gaan over ($1 schoolgaan en) kinderopvang. 
>>ENQ.: Toets <1> om verder te gaan.<<

>> ENQ:  * Toets Regelnr HHBox in van persoon over wie de vragen gaan.  
* Begin met oudste kind.
* Reeds gehad = rood. <<

Overzicht personen < 13 jaar

Lft_Kind[i] < 2 jaar     of
Lft_Kind[i] = 4 jaar en School = ja    of
Lft_Kind[i] = 5 t/m 12 jaar

IntroKindopv

Sel_Kind

($2 aantal pers. in HH jonger dan 13 jaar = 1, kind van HHKern
$3 aantal pers. in HH jonger dan 13 jaar >1
$4 aantal pers. in HH jonger dan 13 jaar = 1, geen kind van HHKern
$5 alle pers. in HH < 13 jaar kind van HHKern
$6 1 of meer pers. in HH < 13 jaar geen kind van HHKern) 

Lft_Kind[i] = 2 of 3 jaar    of
Lft_Kind[i] = 4 jaar en School <> ja

------- regelnrHHBox-gesl-gebdatum-leeftijd [Sel_Kind]----------

Maakt ($5 u / $6 uw huishouden) voor ($2 uw kind / $3 dit kind / $4 het kind geboren op
[gebdatum]) regelmatig gebruik van een peuterspeelzaal?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja Nee / wn / wg

Hoeveel uur per week is dat?
[1..99]

PeutSpZa

UrenPeutSpZa

Lft_Kind[i] = 4 Lft_Kind[i] <> 4 jaar

------- regelnrHHBox-gesl-gebdatum-leeftijd [Sel_Kind]----------

Gaat ($2 uw kind / $3 dit kind / $4 het kind geboren op [gebdatum]) al naar de basisschool?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

School
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EU-SILC 2008 65-min Kinderopvang (2)

------- regelnrHHBox-gesl-gebdatum-leeftijd [Sel_Kind]----------

Maakt ($5 u / $6 uw huishouden) voor ($2 uw kind / $3 dit kind / $4 het kind geboren op [gebdatum])
regelmatig gebruik van buitenschoolse opvang?
>>ENQ.: Overblijven op school tussen de middag niet meetellen.<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja Nee / wn / wg

Hoeveel uur per week is dat?
[1..99]

------- regelnrHHBox-gesl-gebdatum-leeftijd [Sel_Kind]----------

Maakt ($5 u / $6 uw huishouden) voor ($2 uw kind / $3 dit kind / $4 het kind geboren op [gebdatum]) regelmatig gebruik van 
opvang door een gastouder via een gastouderbureau?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja Nee / wn / wg

Hoeveel uur per week is dat?
[1..99]

Lft_Kind[i] 5 t/m 12 jaar  of
Lft_Kind[i] = 4 jaar en School = ja

Lft_Kind[i] < 4 jaar  of
Lft_Kind[i] = 4 jaar en School <> ja

------- regelnrHHBox-gesl-gebdatum-leeftijd [Sel_Kind]----------

Maakt ($5 u / $6 uw huishouden) voor ($2 uw kind / $3 dit kind / $4 het kind geboren op [gebdatum])
regelmatig gebruik van overblijven op school tussen de middag?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja Nee / wn / wg

Hoeveel uur per week is dat?
[1..99]

GastOud

UrenGastOud

Overbl

UrenOverbl

Lft_Kind[i] < 4 jaar  of
Lft_Kind[i] = 4 en School <> ja

Lft_Kind[i] = 4 jaar en School = ja    of
Lft_Kind[i] = 5 t/m 12 jaar

------- regelnrHHBox-gesl-gebdatum-leeftijd [Sel_Kind]----------

Maakt ($5 u / $6 uw huishouden) voor ($2 uw kind / $3 dit kind / $4 het kind geboren op [gebdatum])
regelmatig gebruik van opvang bij een kinderdagverblijf, inclusief bedrijfscrèche?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja Nee / wn / wg

Hoeveel uur per week is dat?
[1..99]

KindDag

UrenKindDag

BuSchOpv

UrenBuSchOPv
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EU-SILC 2008 65-min Kinderopvang (3)

------- regelnrHHBox-gesl-gebdatum-leeftijd [Sel_Kind]----------

Maakt ($5 u / $6 uw huishouden) voor ($2 uw kind / $3 dit kind / $4 het kind geboren op [gebdatum]) regelmatig gebruik van
een onbetaalde oppas zoals vrienden, buren of familie?
>>ENQ.: Bedoeld wordt familie buiten het huishouden.<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja Nee / wn / wg

Hoeveel uur per week is dat?
[1..99]

OppasOnb

UrenoppasO

Blok Bezit

Herhaal vanaf Sel_Kind voor alle 
personen in HH jonger dan 13 jaar  

------- regelnrHHBox-gesl-gebdatum-leeftijd [Sel_Kind]----------

Maakt ($5 u / $6 uw huishouden) voor ($2 uw kind / $3 dit kind / $4 het kind geboren op [gebdatum]) regelmatig gebruik van
een betaalde oppas?
>>ENQ: Au pair meetellen. <<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja Nee / wn / wg

Hoeveel uur per week is dat?
[1..99]

OppasBet

UrenoppasB
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EU-SILC 2008 65-min Bezit

Wij willen graag weten welke van de volgende duurzame artikelen in uw huishouden aanwezig zijn.
 >> ENQ: Toets <1> om verder te gaan.<<

Is er in uw huishouden een kleurentelevisie?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Is dat om financiële redenen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

>>ENQ: laptop is ook personal computer.<<
Is er in uw huishouden een personal computer?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Is dat om financiële redenen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja / wn / wg Nee

Is er in uw huishouden een wasmachine?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Is dat om financiële redenen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

NeeJa / wn / wg

NeeJa / wn / wg

DuurzArt

Ktv

RedNoKtv

Pc

RedNoPc

Wasm

RedNoWasm

Heeft u of iemand anders in uw huishouden een auto?
>>ENQ.: Lease-auto van werkgever meetellen wanneer deze ook privé gebruikt wordt.<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Auto

NeeJa / wn / wg

Is dat om financiële redenen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

RedNoAuto

Blok Rondkomen / veroorloven
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EU-SILC 2008 65-min Rondkomen / veroorloven (1) 

De volgende vragen gaan over de financiële situatie van uw huishouden. 
>>ENQ.: Toets <1> om verder te gaan.<<

Hoe goed kunt u rondkomen met het totale netto inkomen van uw huishouden. Is dat:
1. zeer moeilijk, [Zmoei]                                              
2. moeilijk, [Moei]                      
3. eerder moeilijk, [Eermoei]                          
4. eerder gemakkelijk, [Eermak]                              
5. gemakkelijk, [Mak]                                                     
6. of zeer gemakkelijk? [Zmak]

Welk netto inkomen per maand heeft u voor uw huishouden minstens nodig om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen? 
>>ENQ.: Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. <<
[1..99997]

Heeft uw huishouden voldoende geld om iedereen jaarlijks een week op vakantie te laten gaan?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Heeft uw huishouden voldoende geld om uw huis goed te verwarmen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

IntroFin

RondKomen

MinimInk

Vakantie

Verwarm

Voor een onderzoek als dit is het nodig dat we van mensen globaal het huishoudinkomen weten.  
Mag ik u daarom vragen hoeveel geld er NETTO per MAAND OF per JAAR binnenkomt bij uw huishouden? Het gaat dus om
het inkomen na aftrek van belastingen en premies ($1, van alle personen van uw huishouden bij elkaar opgeteld). 

.
<< ENQ: Zonodig laten schatten. Opgeven per 4 weken is ook mogelijk << 

 ($1) AantalPP >1

STEL VAST: Inkomen per 4 weken, per maand of per jaar ?
1. 4 weken [VierW]
2. Maand [Maand]
3. Jaar [Jaar]

InkomenHH

Wn / wganders

Periode

Heeft uw huishouden voldoende geld om versleten meubels te vervangen door nieuwe?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Heeft uw huishouden voldoende geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

VerslMeub

NKleren

Heeft uw huishouden voldoende geld om tenminste één keer per maand kennissen of familie te eten te vragen?
>>ENQ: Bedoeld wordt een warme maaltijd of diner.<< 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

FamEten
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EU-SILC 2008 65-min Rondkomen / veroorloven (2)

Was dat om financiële redenen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

 Ja

WoonAchtFin

$2 Hypotheek = [ja]
$3 HuurEig = Huurder of Onderhuurder

Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand gehad in de betaling van de 
($2 hypotheek / $3 huur) ?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

AndersHuureig = [Hr]/[OnderHr] of Hypotheek = [ja]

WoonAcht

Nee wn / wg

Ieder huishouden heeft maandelijks vaste woonlasten. Niet iedereen kan die uitgaven even makkelijk opbrengen. Hoe zwaar 
zijn de woonlasten voor uw huishouden. Is dat:
1. een zware last,     [Zwaar]                                                  
2. enigszins een last,               [Enigzw]                                            
3. of helemaal geen last? [Geen]

WoonLast

Kan uw huishouden onverwachte noodzakelijke uitgaven doen ter waarde van 850 euro, zonder daarvoor geld te lenen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]    

Heeft uw huishouden voldoende geld om ten minste om de andere dag een warme maaltijd met vlees, kip of vis te betalen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]    

WarmEten

OnvervUitg

>>ENQ: achterstand in betaling, om financiële redenen, in de 
afgelopen 12 maanden.<<
Was dat één keer of vaker? 
1. Een keer [Een]
2. Vaker [Vaker]

Ja Nee wn / wg

Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand gehad in de betaling van elektriciteit-, water- of 
gasrekeningen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

NutsAcht

Ja Nee wn / wg

WoonAchtFreq
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EU-SILC 2008 65-min Rondkomen / veroorloven (3)

Was dat om financiële redenen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

NutsAchtFin

>>ENQ: achterstand in betaling, om financiële redenen, in de afgelopen 12 
maanden.<<
Was dat één keer of vaker? 
1. Een keer [Een]
2. Vaker [Vaker]

NutsAchtFreq

Nee / wn / wg

Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand gehad in de betaling van op afbetaling gekochte artikelen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

ArtAcht

Was dat om financiële redenen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja
ArtAchtFin

>>ENQ: achterstand in betaling, om financiële redenen, in de afgelopen 12 maanden.<<
Was dat één keer of vaker? 
1. Een keer [Een]
2. Vaker [Vaker]

ArtAchtFreq

Heeft u artikelen gekocht op afbetaling die op dit moment nog niet volledig zijn afbetaald?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

ArtAfbet

Nee wn / wg

Nee / wn / wg

Ja

Nee wn / wgJa

Ja

>>ENQ: achterstand in betaling van op afbetaling gekochte goederen of afbetaling van leningen hier NIET meetellen. 
Hierover volgen nog vragen.<<
Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand gehad in de betaling van andere rekeningen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

AndAcht

Was dat om financiële redenen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja
AndAchtFin

Nee / wn / wg
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Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand gehad bij de afbetaling
van de lening?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

LeniAcht

Was dat om financiële redenen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Ja

LeniAchtFin

Ov_Leni = ja en ArtAchtFin <> ja anders

EU-SILC 2008 65-min Rondkomen / veroorloven (4)

>>ENQ: achterstand in betaling, om financiële redenen, in de afgelopen 12 
maanden.<<
Was dat één keer of vaker? 
1. Een keer [Een]
2. Vaker [Vaker]

LeniAchtFreq

Nee wn / wg

Ja

Ov_leni

Afgezien van op afbetaling gekochte artikelen, heeft u of een ander huishoudlid een lening afgesloten? 
>>ENQ.: Hypotheek of een lening met betrekking tot hoofdwoning niet meetellen.<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<<
Waar is de lening voor gebruikt. Was dat voor: 
1. de aanschaf van inboedel of kleine woningreparaties, [woning]
2. een tweede huis, [tweehuis]
3. vakantie of vrije tijd, [vakan]
4. onderwijs of kinderverzorging, [onderw]
5. gezondheidskosten, [gezond]
6. een eigen bedrijf, [bedrijf]
7. of iets anders? [anders]

Lenidoel

AndersRondkomen.Ov_leni = [ja]
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Hoe zwaar is voor uw huishouden de terugbetaling van de ($1 op afbetaling gekochte artikelen) 
($2 lening) ($3 lening en op afbetaling gekochte artikelen). Is dat 
>>ENQ.: Hypotheek of een lening met betrekking tot het huis hier niet meetellen.<< 
1. een zware last,     [Zwaar]                                                  
2. enigszins een last,               [Enigzw]                                            
3. of helemaal geen last? [Geen]
4. N.v.t. [Nvt]

Hoezwaar

Endblok

anders

($1) ArtAfbet = ja en Ov_Leni <> ja
($2) Ov_Leni = ja en ArtAfbet <> ja
($3) ArtAfbet = ja en Ov_Leni = ja

EU-SILC 2008 65-min Rondkomen / veroorloven (5)

ArtAfbet = Ja of Ov_leni = ja
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EU-SILC 2008 65-min Financiële Uitsluiting en Schulden (1)

Heeft u(w huishouden) op dit moment achterstand in de betaling van de ($1 op afbetaling gekochte 
artikelen) ($2 lening) ($3 lening en op afbetaling gekochte artikelen)?  
1. Ja [Ja]                                                  
2. Nee [Nee]

LeniAchtnu

anders(ArtAchtFin = [ja] en ArtAfbet = [ja]) of
LeniAchtFin = [ja]

($1) ArtAchtFin = [ja] en ArtAfbet = ja en LeniAchtFin <> [ja] 
($2) LeniAchtFin = [ja] en (ArtAchtFin <> [ja] of ArtAfbet <> ja)
($3) ArtAchtFin = [ja] en ArtAfbet = [ja] en LeniAchtFin = [ja]

Mag ik vragen hoe groot de achterstand ongeveer is.
Gaat het om: 
1. minder dan 100 euro, [Max100]
2. 100 tot 200 euro, [Max200]
3. 200 tot 400 euro, [Max400]
4. 400 tot 600 euro, [Max600]
5. 600 tot 1000 euro, [Max1000]
6. 1000 tot 2000 euro, [Max2000]
7. 2000 tot 4000 euro, [Max4000]
8. 4000 tot 6000 euro, [Max6000]
9. of 6000 euro of meer? [Min6000]

LeniAchthoe

[ja] [nee]/wn/wg

U heeft aangegeven dat u(w huishouden) achterstand heeft gehad in de betaling van de ($4
hypotheek) ($5 huur).  Heeft u(w huishouden) op dit moment achterstand in de betaling hiervan?
1. Ja [Ja]                                                  
2. Nee [Nee]

WoonAchtnu

Mag ik vragen hoe groot de achterstand ongeveer is.
Gaat het om: 
1. minder dan 100 euro, [Max100]
2. 100 tot 200 euro, [Max200]
3. 200 tot 400 euro, [Max400]
4. 400 tot 600 euro, [Max600]
5. 600 tot 1000 euro, [Max1000]
6. 1000 tot 2000 euro, [Max2000]
7. 2000 tot 4000 euro, [Max4000]
8. 4000 tot 6000 euro, [Max6000]
9. of 6000 euro of meer? [Min6000]

WoonAchthoe

[ja] [nee]/wn/wg

AndersWoonAchtFin = [ja]

($4) Woning.Hypotheek = [Ja]
($5) Woning.HuurEig = [Hr]/[Onderhr]
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EU-SILC 2008 65-min Financiële Uitsluiting en Schulden (2)

U heeft aangegeven dat u(w huishouden) achterstand heeft gehad in de betaling van elektriciteit-, 
water- of gasrekeningen. Heeft u(w huishouden) op dit moment achterstand in de betaling hiervan?
1. Ja [Ja]                                                  
2. Nee [Nee]

NutsAchtnu

Mag ik vragen hoe groot de achterstand ongeveer is.
Gaat het om: 
1. minder dan 100 euro, [Max100]
2. 100 tot 200 euro [Max200]
3. 200 tot 400 euro, [Max400]
4. 400 tot 600 euro, [Max600]
5. 600 tot 1000 euro, [Max1000]
6. 1000 tot 2000 euro, [Max2000]
7. 2000 tot 4000 euro, [Max4000]
8. 4000 tot 6000 euro, [Max6000]
9. of 6000 euro of meer? [Min6000]

NutsAchthoe

[ja]

[nee]/wn/wg

AndersNutsAchtFin = [ja]

U heeft aangegeven dat u(w huishouden) achterstand heeft gehad in de betaling van rekeningen, 
anders dan voor ($4 hypotheek,)($5 huur,) elektriciteit-, water- of gas. Heeft u(w huishouden) op dit 
moment achterstand in de betaling hiervan?
1. Ja [Ja]                                                  
2. Nee [Nee]

AndAchtnu

Mag ik vragen hoe groot de achterstand ongeveer is.
Gaat het om: 
1. minder dan 100 euro, [Max100]
2. 100 tot 200 euro [Max200]
3. 200 tot 400 euro, [Max400]
4. 400 tot 600 euro, [Max600]
5. 600 tot 1000 euro, [Max1000]
6. 1000 tot 2000 euro, [Max2000]
7. 2000 tot 4000 euro, [Max4000]
8. 4000 tot 6000 euro, [Max6000]
9. of 6000 euro of meer? [Min6000]

AndAchthoe

[ja] [nee]/wn/wg

AndersAndAchtFin = [ja]

($4) Woning.Huureig = [Eig]
($5) Woning.HuurEig = [Hr]/[Onderhr]
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>>ENQ: betaalrekening = bank- of girorekening voor dagelijkse inkomsten en uitgaven, dus géén spaarrekening.<<

Heeft u (of iemand anders in uw huishouden) op dit moment een betaalrekening?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

EU-SILC 2008 65-min Financiële Uitsluiting en Schulden (3) 

Betrk

Staat u (of iemand anders in uw huishouden) daar op dit moment op rood?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

Betrkrd
[ja]

>>ENQ: Indien rood op meerdere rekeningen, dan bedragen optellen.<<
Mag ik vragen hoeveel u(w huishouden) op dit moment ongeveer rood staat. 
Gaat het om: 
1. minder dan 100 euro, [Max100]
2. 100 tot 200 euro [Max200]
3. 200 tot 400 euro, [Max400]
4. 400 tot 600 euro, [Max600]
5. 600 tot 1000 euro, [Max1000]
6. 1000 tot 2000 euro, [Max2000]
7. 2000 tot 4000 euro, [Max4000]
8. 4000 tot 6000 euro, [Max6000]
9. of 6000 euro of meer? [Min6000]

Betrkhoe

[ja]

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk.<<
Hoe komt het dat u(w huishouden) op dit moment geen betaalrekening heeft?
1. Geen bankrekening nodig, betaalt liever met contanten [nietnod]
2. Kosten te hoog [kosten]
3. Geen bank in de buurt [buurt]
4. Eerdere aanvraag van een betaalrekening afgewezen [afgewez]
5. Verwachting dat banken aanvraag van betaalrekening zouden afwijzen [verwafw]
6. Geen van deze [geendeze]

Betrkwrm

Is dat om financiële redenen?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

Redrd

[ja] [nee]/wn/wg

[nee] Wn/wg

[nee]/wn/wg
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EU-SILC 2008 65-min Financiële Uitsluiting en Schulden (4)

Heeft u (of iemand anders in uw huishouden) op dit moment een creditcard of een of klantenkaart met kredietmogelijkheden?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

Credit

Heeft u(w huishouden) het laatste maandoverzicht in één keer helemaal betaald of is er een bedrag open 
blijven staan?
1. Helemaal betaald [betaald]
2. Bedrag open blijven staan bij minimaal 1 card/kaart [open]

Credop
[ja]

>>ENQ: Indien openstaande bedragen op meerdere kaarten, dan 
bedragen optellen.<<
Mag ik vragen hoe groot de achterstand ongeveer is.
Gaat het om: 
1. minder dan 100 euro, [Max100]
2. 100 tot 200 euro [Max200]
3. 200 tot 400 euro, [Max400]
4. 400 tot 600 euro, [Max600]
5. 600 tot 1000 euro, [Max1000]
6. 1000 tot 2000 euro, [Max2000]
7. 2000 tot 4000 euro, [Max4000]
8. 4000 tot 6000 euro, [Max6000]
9. of 6000 euro of meer? [Min6000]

Credhoe

[open]

Was dat om financiële redenen?
1. Ja [ja]
2. Nee [nee]

Redopen

[ja]

[Betaald]/wn/wg

[nee]/wn/wg

[nee]/Wn/wg

Was er in de twee maanden daarvoor ook een bedrag open blijven staan?
1. Ja, in beide maanden [ja]
2. Nee, slechts in één of in geen maand [nee]

Credmnd
[ja]

[nee]/wn/wg
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EU-SILC 2008 65-min Financiële Uitsluiting en Schulden (5)

Heeft u(w huishouden) in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een aanzienlijke terugval in het inkomen?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

TValInk

>> ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk. <<
Welke van de volgende redenen speelden daarbij een rol: ->
1. baan kwijt geraakt, [baankwt]
2. verandering in het aantal gewerkte uren of in de betaling, [urenbet]
3. ziekte of arbeidsongeschiktheid, [ziek]
4. ouderschapsverlof of zorg voor kinderen, [zorg]
5. vervroegd pensioen, vut of pensionering, [vutpens]
6. scheiding of einde relatie, [einderel]
7. andere verandering in de samenstelling van het huishouden, [hhsamst]
8. of een andere reden? [anders]

RedTval

[ja] [nee]/wn/wg

Als u kijkt naar de komende 12 maanden, verwacht u dan dat de financiële situatie van uw huishouden ongeveer hetzelfde 
blijft als nu of dat die beter of slechter wordt?
1. Blijft ongeveer hetzelfde [Hetzelf]
2. Wordt beter [Beter]
3. Wordt slechter [Slechter]

Finverw

Endblock

>>ENQ: Meerdere antwoorden mogelijk<<
We hebben het gehad over verschillende manieren om geld te lenen of artikelen pas later te betalen. 
U heeft aangegeven dat u(w huishouden) geen lening of krediet heeft. Is dit omdat u(w huishouden):->
1. niet hoeft te lenen, [nietnod]
2. van familie of vrienden kan lenen, [famvr]
3. de schuld niet zou kunnen terugbetalen, [nietbet]
4. bent/is afgewezen voor een lening of krediet, [afgewez]
5. een lening of krediet had, maar deze is ingetrokken, [ingetrok]
6. of omdat u(w huishouden) verwacht dat banken een lening of krediet zouden weigeren? [verwafw]
7. Geen van deze [geendeze]

Geenleen

Betrkrd = [nee] en credit = [nee] en ArtAfbet = [nee] en Ov_Leni = [nee] 
en hypotheek = [nee]

Anders
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EU-SILC 2008 65-min Inkomensbestanddelen

De volgende vragen gaan over alimentatie en financiële bijdragen van en aan familie buiten uw huishouden.
>>ENQ.: Toets <1> om verder te gaan.<<

Heeft uw huishouden in 'vorig jaar’ alimentatie ontvangen voor kinderen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal in 'vorig jaar’ daaraan ontvangen?
>>ENQ.:  Zo nodig laten schatten.

Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. <<
[1..99997]

Ja Nee / wn / wg

IntroInk

AlimentOntv

AlimentOntvBedr

$2 Leeftijd oudste persoon binnen huishouden < 30
Heeft uw huishouden in 'vorig jaar’ van familie een financiële bijdrage voor levensonderhoud ontvangen ($2 , zoals

bijvoorbeeld een studietoelage van ouders)?
>>ENQ.: Het gaat om familie buiten het huishouden.<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal in 'vorig jaar’ daaraan ontvangen?
>>ENQ.:  Zo nodig laten schatten.

Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. <<
[1..99997]

Ja Nee / wn / wg

Toelage

ToelageBedr

Heeft uw huishouden in 'vorig jaar’ alimentatie voor kinderen betaald?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal in 'vorig jaar’ daaraan betaald?
>>ENQ.:  Zo nodig laten schatten.

Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. <<
[1..99997]

Ja Nee / wn / wg

Aliment

AlimentBedr
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EU-SILC 2008 65-min Inkomensbestanddelen (2)

Afgezien van alimentatie, heeft uw huishouden in 'vorig jaar’ familie financieel voor levensonderhoud ondersteund?
>>ENQ.: Het gaat om familie buiten het huishouden.<<
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

FamOnd

Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal in 'vorig jaar’ daaraan betaald?
>>ENQ.:  Zo nodig laten schatten.

Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. <<
[1..99997]

Ja Nee / wn / wg

FamOndBedr

Nu volgen enkele vragen over inkomsten uit het verhuren van zaken.
>>ENQ. Toets 1 om door te gaan.<<

Verhuur

Heeft uw huishouden in ‘vorig jaar’, in de woning waar u toen woonde, woonruimte verhuurd aan iemand die niet tot uw 
huishouden behoorde?

1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Vrhwoon

Hoeveel huur heeft uw huishouden daarvoor in totaal in ‘vorig jaar’ ontvangen?
>>ENQ.: * Zo nodig laten schatten.

* Voer een bedrag in van minimaal 0 en maximaal 9999997 euro.<<
[0..9999997]

IVrhwoon
[Ja]

>>ENQ.: Aan iemand die niet tot O.P.'s huishouden behoorde.<<
Heeft uw huishouden in ‘vorig jaar’ land verhuurd of verpacht?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Vrhland

Anders

Hoeveel huur of pacht heeft uw huishouden daarvoor in totaal in ‘vorig jaar’ ontvangen?
>>ENQ.: * Zo nodig laten schatten.

* Voer een bedrag in van minimaal 0 en maximaal 9999997 euro.<<
[0..9999997]

IVrhland
[Ja]Anders
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>>ENQ.: Aan iemand die niet tot O.P.'s huishouden behoorde.<<
Heeft uw huishouden in ‘vorig jaar’ andere zaken verhuurd, bijvoorbeeld een caravan, partytent of kleding?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Vrhroer

EU-SILC 2008 65-min Inkomensbestanddelen (3)

Blok Gezondheid

>>ENQ.: Aan iemand die niet tot O.P.'s huishouden behoorde.<<
Heeft uw huishouden in ‘vorig jaar’ ander onroerend goed verhuurd, bijvoorbeeld een tweede woning of garage?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Vrhonroer

Hoeveel huur heeft uw huishouden daarvoor in totaal in ‘vorig jaar’ ontvangen?
>>ENQ.: * Zo nodig laten schatten.

* Voer een bedrag in van minimaal 0 en maximaal 9999997 euro.<<
[0..9999997]

IVrhonroer
[Ja]Anders

Hoeveel huur heeft uw huishouden daarvoor in totaal in ‘vorig jaar’ ontvangen?
>>ENQ.: * Zo nodig laten schatten.

* Voer een bedrag in van minimaal 0 en maximaal 9999997 euro.<<
[0..9999997]

IVrhroer
[Ja]Anders
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EU-SILC 2008 65-min Gezondheid

Alleen voor O.P. met leeftijd >= 16

-------OP is [geslacht, leeftijd, burgerlijke staat]------- (1e peiling: random, 2e peiling: OP uit 1e peiling)

De volgende vragen gaan over de persoon geboren op [datum].
STEL VAST: Wie beantwoordt de vragen voor O.P.?
1. O.P. zelf [OP]
2. Proxi [Proxi]
3. Niemand: nonrespons [Nonresp]

IntroPV

Aantal pers. in HH >1 Aantal pers. in HH = 1

[Proxi] [Nonresp]

Naar PeilAf (Einde vragenlijst)
STEL VAST: Wie beantwoordt dan de vragen?
Toets het regelnummer in.

[zichtgegeven huishoudbox]

WieResp

[OP]

($1 Ik wil beginnen met vragen over gezondheid en gezondheidszorg. / 
$2 De volgende vragen gaan over gezondheid en gezondheidszorg.)
>>ENQ.: Toets <1> om verder te gaan.<<

IntroGezo

-------OP is [geslacht, leeftijd, burgerlijke staat]-------

Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze: 
1. zeer goed, [Zeergoed]                                                                             
2. goed, [Goed]                                                             
3. gaat wel, [Gaatwel]
4. slecht, [Slecht]                                                                                
5. of zeer slecht? [Zeerslecht]

Gezond

-------OP is [geslacht, leeftijd, burgerlijke staat]-------
>>ENQ: langdurig = (naar verwachting) 6 maanden of langer.<<
Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? 
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

-------OP is [geslacht, leeftijd, burgerlijke staat]-------
In welke mate bent u vanwege uw gezondheid beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen. Is dat: -->
1. ernstig beperkt, [ErnBep]
2. wel beperkt maar niet ernstig, [NErnBep]
3. of helemaal niet beperkt? [Nbep]

[ErnBep]/[NErnBep][Nbep] / wn / wg

Duurt deze beperking reeds een half jaar of langer?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

LangdA08

BelemAct08

BepDuur

($1) Aantal pers. in HH >1 en 1e peiling
($2) Aantal pers. in HH =1 of vervolgpeiling
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EU-SILC 2008 65-min Gezondheid (2)

-------OP is [geslacht, leeftijd, burgerlijke staat]-------
>>ENQ: Specialistische tandheelkundige hulp zoals orthodontische behandeling meerekenen.<<
Is het in de afgelopen 12 maanden voorgekomen dat u dringend contact had moeten hebben met een tandarts, maar dat dit 
niet is gebeurd?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

JaNee / wn / wg

TndNodig08

Wat was de reden hiervoor? 
>> ENQ: Indien meerdere keren gaat het bij deze vraag om de laatste keer dat een dergelijke situatie zich
voordeed.<<
1. Lengte van de wachtlijst [Wachtl]
2. Kon geen tijd vrijmaken i.v.m. werk,  zorg voor kinderen of zorg voor anderen [GnTijd]
3. Angst [Angst]
4. Te ver weg / geen vervoer [GnVerv]
5. Kon me niet veroorloven (te duur) [Duur]
6. Wilde wachten of het probleem vanzelf over zou gaan [PrblOver]
7. Wist geen goede tandarts [GnTand]
8. Andere reden [Anders]

TndNodigRed

-------OP is [geslacht, leeftijd, burgerlijke staat]-------

Is het in de afgelopen 12 maanden voorgekomen dat u dringend contact had moeten hebben met een andere arts, maar dat 
dit niet is gebeurd?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Wat was de reden hiervoor? 
>> ENQ: Indien meerdere keren gaat het bij deze vraag om de laatste keer dat een dergelijke situatie zich
voordeed.<<
1. Lengte van de wachtlijst [Wachtl]
2. Kon geen tijd vrijmaken i.v.m. werk,  zorg voor kinderen of zorg voor anderen [GnTijd]
3. Angst [Angst]
4. Te ver weg / geen vervoer [GnVerv]
5. Kon me niet veroorloven (te duur) [Duur]
6. Wilde wachten of het probleem vanzelf over zou gaan [PrblOver]
7. Wist geen goede arts of specialist [GnArts]
8. Kreeg geen verwijsbrief van de huisarts [GnBrief]
9. Andere reden [Anders]

JaNee / wn / wg

SpecNodig08

SpecNodigRed

Blok NKO
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EU-SILC 2008 65-min Arbeidsverleden

De volgende vragen gaan over ($1 uw huidige situatie op de arbeidsmarkt en) uw arbeidsverleden.

($1 Eerder is aangegeven dat u nu minder dan 30 uur per week werkt.) Wat is de voornaamste reden
waarom u nu geen betaald werk van 30 uur of meer per week heeft?
1. Volgt een opleiding [Opleiding]
2. Ziek of arbeidsongeschikt [Ziek]
3. Wil meer uren werken, maar kan geen werk vinden voor meer uren [Wilmeer]
4. Wil niet meer werken [Wilniet]
5. Aantal uren in alle banen samen wordt beschouwd als voltijd baan [Voltijdb]
6. Huishoudelijk werk, zorg voor kinderen of anderen [Zorg]
7. Andere redenen [Anders]

Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee, evenals
freelancewerk.
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee] 

Hoeveel uur werkt u in totaal in een normale werkweek, onbetaalde uren niet meegerekend?
>>ENQ: Eventueel een gemiddelde werkweek schatten (bijv. bij ploegendienst)

Bij verschillende werkkringen uren bij elkaar tellen <<
1..97 

Weet u dan of het gaat om: 
1. 4 uur of minder per week, [MinOf4]  
2. minder dan 12 uur, [Minder12]
3. minder dan 30 uur,      [Minder30]
4. of om 30 uur of meer per week?  [Is30Meer]

[Ja]

Wn / wg

UrenWeek

IsHetDan

[Nee] / wn / wg

anders

BetWerk

UrenWerk < 30 anders

RedenMin30

Alleen voor O.P. met leeftijd >= 16 en 1e peiling EU-SILC

Intro

MaatschPositie.Maatspos <> [Werkend] anders

($1) MaatschPositie.Maatspos = [Werkend]

($1) MaatschPositie.Maatspos <> [Werkend] of UrenWerk < 30 
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EU-SILC 2008 65-min Arbeidsverleden (2)

Heeft u vóór uw huidige werkkring al eens een andere werkkring gehad van 12 uur of
meer per week waarin u langer dan een half jaar gewerkt heeft?
Militaire dienst of vervangende dienstplicht telt ook al mee.
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Wat was de reden daarvan?
1. Betere baan aangenomen of gezocht [Beterbaan]
2. Einde tijdelijk contract [EindContr]
3. Door werkgever gedwongen te vertrekken [Gedwong]
4. Verkoop of sluiting eigen of familiebedrijf [Verkoop]
5. Zorg voor kinderen of anderen [Zorg]
6. Huwelijk / baan partner vereiste verhuizing naar ander gebied [Huwelijk]
7. Andere reden [Anders]

Bent u sinds < systeemdatum - 1 jaar > van werkkring veranderd?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

BetWerk = ja of MaatschPositie.Maatspos = [Werkend] 

VeranderW

anders

[Ja] [Nee] / wn / wg

RedVerand

Wrkkr1

andersUrenWerk > = 12 

In welk jaar bent u begonnen in uw huidige werkkring?
Controle: jaartal mag niet kleiner zijn dan geboortejaar.

Nee / wn / wg Ja

Huidwrk

Geboortedatum OP: 

In welk jaar bent u begonnen in uw eerste werkkring van 12 uur of meer, waarin u langer
dan een half jaar gewerkt heeft?
Controle: jaartal mag niet kleiner zijn dan geboortejaar.

Eerstwrk

Wrkkr1 = ja of Retro.Ooit12 = ja anders

Blok Werving vervolgpeiling
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EU-SILC 2008 65-min Nationaal Kiezers Onderzoek (1)

En nu iets heel anders.
Heeft u bij de Kamerverkiezingen van 22 november 2006 gestemd?
1. Ja [Ja]
2. Nee [Nee]

Gestemd

Op welke partij heeft u toen gestemd?
1. CDA [CDA]
2. PvdA  [PvdA]
3. VVD [VVD]
4. GroenLinks [GroenL]
5. SP  [SP]
6. D66  [D66]
7. ChristenUnie [ChrUn]
8. SGP [SGP]
9. Lijst Fortuyn [LPF]
10. Partij voor de Dieren  [PvdD]
11. Partij één NL (Marco Pastors) [eenNL]
12. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders) [PvdV]
13. Partij voor Nederland (Hilbrand Nawijn) [PvN]
14. Andere partij [AndParty]
15. Blanco [Blanco]
16. Ongeldig [Ongeldig]

WelkPart

Wilt u voor elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u hierin heeft.
De kerken. Heeft u hierin:->
1. heel veel vertrouwen, [HeelVeel]
2. tamelijk veel vertrouwen, [TamVeel]
3. niet zo veel vertrouwen, [NietVeel]
4. of helemaal geen vertrouwen? [HelNVeel]

VKerk

En het leger?
1. Heel veel vertrouwen [HeelVeel]
2. Tamelijk veel vertrouwen [TamVeel]
3. Niet zo veel vertrouwen [NietVeel]
4. Helemaal geen vertrouwen [HelNVeel]

VLeger

De rechters?
1. Heel veel vertrouwen [HeelVeel]
2. Tamelijk veel vertrouwen [TamVeel]
3. Niet zo veel vertrouwen [NietVeel]
4. Helemaal geen vertrouwen [HelNVeel]

VRechter

[Ja] [Nee]/wn/wg

En nu iets heel anders.
>>ENQ: toets <1> om verder te gaan.<<

IntroNKO

Leeftijd < 20Leeftijd ≥ 20
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De pers?
1. Heel veel vertrouwen [HeelVeel]
2. Tamelijk veel vertrouwen [TamVeel]
3. Niet zo veel vertrouwen [NietVeel]
4. Helemaal geen vertrouwen [HelNVeel]

VPers

De politie?
1. Heel veel vertrouwen [HeelVeel]
2. Tamelijk veel vertrouwen [TamVeel]
3. Niet zo veel vertrouwen [NietVeel]
4. Helemaal geen vertrouwen [HelNVeel]

VPolitie

EU-SILC 2008 65-min Nationaal Kiezers Onderzoek (2)

De Tweede Kamer?
1. Heel veel vertrouwen [HeelVeel]
2. Tamelijk veel vertrouwen [TamVeel]
3. Niet zo veel vertrouwen [NietVeel]
4. Helemaal geen vertrouwen [HelNVeel]

VTwKamer

De ambtenaren?
1. Heel veel vertrouwen [HeelVeel]
2. Tamelijk veel vertrouwen [TamVeel]
3. Niet zo veel vertrouwen [NietVeel]
4. Helemaal geen vertrouwen [HelNVeel]

VAmbten

De grote bedrijven?
1. Heel veel vertrouwen [HeelVeel]
2. Tamelijk veel vertrouwen [TamVeel]
3. Niet zo veel vertrouwen [NietVeel]
4. Helemaal geen vertrouwen [HelNVeel]

VBedrijf

De Europese Unie?
1. Heel veel vertrouwen [HeelVeel]
2. Tamelijk veel vertrouwen [TamVeel]
3. Niet zo veel vertrouwen [NietVeel]
4. Helemaal geen vertrouwen [HelNVeel]

VEU

De NAVO?
1. Heel veel vertrouwen [HeelVeel]
2. Tamelijk veel vertrouwen [TamVeel]
3. Niet zo veel vertrouwen [NietVeel]
4. Helemaal geen vertrouwen [HelNVeel]

VNAVO
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EU-SILC 2008 65-min Nationaal Kiezers Onderzoek (3)

Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn, of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan 
zijn in de omgang met mensen?
1. Meeste mensen zijn wel te vertrouwen [WelVert]
2. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen [GeenVert]

AlgVertr

Blok Arbeidsverleden
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Dit was het dan! We willen volgend jaar graag een aantal mensen opnieuw voor dit onderzoek bellen. Heeft u er
bezwaar tegen om opnieuw gebeld te worden?
>>ENQ.: Huishoudens worden 1 keer per jaar gebeld, maximaal 4 jaar lang.<<
1. Geen bezwaar [GeenBezw]
2. Wel bezwaar [WelBezw] Nodk, Norf

Werving

[GeenBezw]  [WelBezw]
(blokkeren voor 
vervolgpeiling)

Vlak voordat we u gaan benaderen laten wij u dat per brief weten. Mag ik daarvoor uw naam noteren?
>> ENQ: Noteer VOORLETTERS van OP <<

Voorletters:
STRING[10]

Voorlett

>>ENQ: Noteer ACHTERNAAM van OP.<<

Achternaam:
STRING[40]

AchterNa

-----------------------------------------------------
Voorlett en AchterNa
-----------------------------------------------------

>> ENQ: Indien niet correct, corrigeer vorige twee vragen.
Toets <enter> om door te gaan. <<

: STRING[1], EMPTY

CtrlCont

vervolgpeiling 1e peiling

-------OP is [geslacht, leeftijd, burgerlijke staat]-------
STEL VAST: kloppen onderstaande gegevens van OP.

OP: voorletters OP, naam OP

>> ENQ: Bovenstaande naam komt op het adreslabel te staan. Indien niet correct kies dan voor wijzigen.
Anders toets <ENTER> om verder te gaan. <<
1. wijzigen

CtrlAdrOud

1e peiling of CtrlAdrOud = wijzigen anders

EU-SILC 2008 65-min Werving vervolgpeiling 

Blok Afsluiting
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Dit waren alle vragen, bedankt voor uw medewerking!
>>ENQ.: Toets <1> om het interview af te sluiten.<<

EU-SILC 2008 65-min Afsluiting 

PeilAf

Tijdmeting op:
- persoonsvragenlijst: totale duur van blokken gezondheid en arbeidsverleden 
- huishoudensvragenlijst: totale duur van blokken woning, kinderopvang, bezit, rondkomen/veroorloven en 
 inkomensbestanddelen
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