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0.

Introductie

Vooraf: gegevens ter beschikking in de S-dataset (steekproefgegevens op
individueel niveau op basis van Rijksregistergegevens en na toekenning
van identificatienummers)
SR99901 (COMPONENT WORTEL  verwijzing naar huwelijksstatus)
1=Intact huwelijk
2=Niet-intact huwelijk

SR99901

SX99902 (COMPONENT STAM  verwijzing naar referentiehuwelijk)
Range 0001-9999 binnen elke groep van SR99901

SX99902

SX99900 = SR99901*10000 + SX99902 (IDENTIFICATIENUMMER
REFERENTIEHUWELIJK)

SX99900

SX99903 (COMPONENT INDIVIDU)
1=Partner 1
2=Partner 2

SX99903

SX99904 = SR99901*1000000 + SX99902*10 +SX99903
(IDENTIFICATIENUMMER INDIVIDU)

SX99904

SR99902 GESLACHT
SR99903 GEBOORTEDAG
SR99904 GEBOORTEMAAND
SR99905 GEBOORTEJAAR
SR99906 HUWELIJKSJAAR
SR99907 HUIDIGE BURGERLIJKE STAAT
SR99908 NAAM PARTNER
SR99909 VOORNAAM PARTNER
SR99910 GEGEVENS ADRESLIJN 1
SR99911 GEGEVENS ADRESLIJN 2
Brongegevens voor A-dataset (niveau partners) worden voor het eerste
interview ingelezen op basis van informatie uit de S-dataset met
steekproefgegevens.

SR99902
SR99903
SR99904
SR99905
SR99906
SR99907
SR99908
SR99909
SR99910
SR99911

AX99900= SX99900

AX99900

AX99901 = SR99901 (COMPONENT WORTEL  verwijzing naar
huwelijksstatus)
1=Intact huwelijk
2=Niet-intact huwelijk

AX99901

AX99902 = SX99902 (COMPONENT STAM  verwijzing naar
referentiehuwelijk)
Range 0001-9999 binnen elke groep van AX99901

AX99902

AX99903 = SX99903 (COMPONENT INDIVIDU  verwijzing naar persoon
in huishouden)
1=Partner 1
2=Partner 2

AX99903

AX99904 = SX99904 (IDENTIFICATIENUMMER INDIVIDU)

AX99904

Brongegevens voor M-dataset (niveau huwelijk) worden voor het eerste
interview ingelezen op basis van informatie uit de S-dataset met
steekproefgegevens.
MX99900=SX99900 (IDNR Referentiehuwelijk)
MX99903= SR99909 (voornaam P1 na aggregatie van gekoppelde gegevens van
individueel naar huwelijksniveau)
MX99904= SR99909 (voornaam P2 na aggregatie van gekoppelde gegevens van
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individueel naar huwelijksniveau)
Variabelen in M-database die beschikbaar zijn bij aanvang van tweede
interview (na aggregatie van gegevens van individueel (A-dataset) naar
huwelijksniveau (M-dataset))
MX99900 (ID-nummer referentiehuwelijk)
MX99903 (Voornaam P1)
MX99904 (Voornaam P2)
MH99900 (Feitelijke leefsituatie referentiehuwelijk)
MY99900 (Status interview kind)
MY99901 (Type TK)
MY99902 (Voornaam TK)
MY99903 (Leeftijd TK)
MY99904 (Geslacht TK)
MY99905 (HH-component TK)
MY99906 (HH-nummer TK)
MY99911 (ID-nummer TK)
MY99907 (Biologische of adoptiekinderen referentiehuwelijk aanwezig, selectie
van toepassing)
MY99908 (Aantal kinderen uit referentiehuwelijk met identieke afstamming tav
beide partners)
MY00100 (Toestemming bij interview 1 minderjarig inwonend TK)
MY00201-MY00207 (Reden weigering bij interview 1)
MY00300
MY99909
MY00400
MY00501
MY00502
MY00503
MY00504
MY00505
MY00506
MY00507
MY00508
MY00601

(Extra toestemming voor interview 2 minderjarig inwonend TK)
(Status contactname TK bij interview 1)
(Status medewerking NTK)
(Familienaam NTK)
(Straat NTK)
(Huisnummer/busnummer NTK)
(Postcode NTK)
(Gemeente NTK)
(Land NTK)
(Volledig adres NTK bij interview 1)
(E-mail NTK)
– MY00607 (Reden weigering NTK)

MX99900
MX99903
MX99904
MH99900
MY99900
MY99901
MY99902
MY99903
MY99904
MY99905
MY99906
MY99911
MY99907
MY99908
MY00100
MY00201MY00207
MY00300
MY99909
MY00400
MY00501
MY00502
MY00503
MY00504
MY00505
MY00506
MY00507
MY00508
MY00601 –
MY00607

Variabelen in H-database die beschikbaar zijn bij aanvang van tweede
interview voor partner in zelfde huishouden als partner eerste interview
(na aggregatie van gegevens van individueel (A-dataset) naar
huishoudenniveau (H-dataset))
HH00100
HH00201-HH00215

=
=

Aantal leden in huishouden
Voornamen HH-leden

HH00301-HH00315

=

Geboortedag HH-leden

HH00401-HH00415

=

Geboortemaand HH-leden

HH00501-HH00515

=

Geboortejaar HH-leden

HH00601-HH00615

=

Leeftijd HH-leden

HH99801-HH99815

=

Berekende leeftijd HH-leden

HH00701-HH00715

=

Geslacht HH-leden

HH00802-HH00815

=

Relatie HH-leden tot partner uit interview 1/2

HH01101-HH01115

=

Burgerlijke staat HH-leden

HH00100
HH00201HH00215
HH00301HH00315
HH00401HH00415
HH00501HH00515
HH00601HH00615
HH99801HH99815
HH00701HH00715
HH00802HH00815
HH01101HH01115
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HH99905
HH00100
HH05401
HH05402
HH05600
HH05701
HH05702
HT00801
HT00802
HT00803
HT00804
HT00901
HT00902
HT00903
HT00904
HT01000
HT01101
HT01102
HT01103
HT01104
HT01105
HT01201
HT01202
HT01203
HT01204
HT01205
HT01301
HT01302
HT01303
HT01304
HT01305

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

HH-nummer
Aantal leden in huishouden
Bedrag huur woning
Bedrag/per huur woning
Lening afbetalen woning
Bedrag lening woning
Bedrag/per lening woning
Betaalde kinderopvang: onthaalouder
Betaalde kinderopvang: opvang school
Betaalde kinderopvang: babysit
Betaalde kinderopvang: au pair
Betaalde kinderopvang: onthaalouder, per
Betaalde kinderopvang: opvang school, per
Betaalde kinderopvang: babysit, per
Betaalde kinderopvang: au pair, per
Gratis kinderopvang?
Gratis kinderopvang: persoon 1
Gratis kinderopvang: persoon 2
Gratis kinderopvang: persoon 3
Gratis kinderopvang: persoon 4
Gratis kinderopvang: persoon 5
Gratis kinderopvang: persoon 1, aantal
Gratis kinderopvang: persoon 2, aantal
Gratis kinderopvang: persoon 3, aantal
Gratis kinderopvang: persoon 4, aantal
Gratis kinderopvang: persoon 5, aantal
Gratis kinderopvang: persoon 1, per
Gratis kinderopvang: persoon 2, per
Gratis kinderopvang: persoon 3, per
Gratis kinderopvang: persoon 4, per
Gratis kinderopvang: persoon 5, per

HH99905
HH00100
HH05401
HH05402
HH05600
HH05701
HH05702
HT00801
HT00802
HT00803
HT00804
HT00901
HT00902
HT00903
HT00904
HT01000
HT01101
HT01102
HT01103
HT01104
HT01105
HT01201
HT01202
HT01203
HT01204
HT01205
HT01301
HT01302
HT01303
HT01304
HT01305

Toekenning rangnummer aan interview
AX99905: eerste of tweede interview uit referentiehuwelijk
Indien MY99907 = ‘leeg’ DAN AX99905 = 1 (eerste interview)
anders AX99905 = 2 ( tweede interview)
Computer registreert datum van het interview
Dag: 01 tot 31
Maand: 01 tot 12
Jaar: 2009-2011

AX99905

AX99909 = Samengestelde datum (dd/mm/jjjj) =
AX99906/AX99907/AX99908
DUURTIJDREGISTRATIE: Computer registreert automatisch de begintijd
van het interview
Uur: 00 tot 59
Minuten: 00 tot 59

AX99909

X.1.
Enquêteurnummer wordt geregistreerd:
Nummer: 00000 tot 99999
X.2.
Geef datum van het interview:
Dag: 01 tot 31
Maand: 01 tot 12
Jaar: 2009 tot 2011
X.3.
Geef begintijd van het interview (24u klok):
Uur: 00 tot 23
Minuten: 00 tot 59
X.6
ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Noteer de gepersonaliseerde code
die op de introductiebrief van de respondent staat.
[ENQ: Indien R de introductiebrief niet meer heeft, geef code 999999]
Code: Alfanumeriek veld voorzien met 6 digits

AX99906
AX99907
AX99908

AX99910
AX99911
AX00100

AX00201
AX00202
AX00203
AX00301
AX00302
AX00600
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H.

Huishouden en achtergrondkenmerken

Introductietekst verschijnt op het scherm
Het onderzoek ‘Relaties in Vlaanderen’ is een wetenschappelijk onderzoek naar de
stabiliteit en kwaliteit van relaties. Aan deze studie nemen samenwonende, gehuwde en
gescheiden koppels deel. Aan de hand van jullie verhaal willen we inzicht krijgen in
factoren en gebeurtenissen die de kwaliteit van een partnerrelatie bepalen.
Bepaalde vragen zullen uw privé-leven betreffen. Er zijn bij voorkeur geen andere
personen aanwezig in dezelfde ruimte gedurende dit interview.
U kunt steeds weigeren om op één of meerdere vragen te antwoorden.
Uw medewerking is cruciaal voor de kwaliteit van het onderzoek. Al uw antwoorden zullen
vertrouwelijk behandeld worden en enkel gebruikt worden in het kader van dit onderzoek.
Adresgegevens worden apart van de andere antwoorden op een beveiligd deel van de pc
bewaard.
Hebt u nog vragen?
X.4.
ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Zijn er op dit moment van het
interview andere personen dan de respondent(e) aanwezig in dezelfde
ruimte?
1. Ja
2. Neen
Stel vraag X.5 enkel indien AX00400=1
X.5.
ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Duid de aanwezige
perso(o)n(en) aan.
Meerdere antwoorden mogelijk
Coderen met 4 dummies (1/0)
1. Echtgeno(o)t(e) of partner
2. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (van 6 jaar of ouder)
3. Kind(eren), stiefkind(eren), kleinkind(eren) (jonger dan 6 jaar)
4. Andere volwassene(n)
Weet niet (code 9) toegelaten

AX00400

AX00501
AX00502
AX00503
AX00504

We beginnen met een aantal vragen over dit huishouden.
CONTROLE VOOR ZELFDE HUISHOUDEN BIJ INTERVIEW 1 EN 2
Stel vraag H.58 enkel indien:
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AX99905 = 2 (tweede
geïnterviewde partner)EN MH99900 = 1, 6 (feitelijke leefsituatie intact
huwelijk of mid-echtscheiding in 1 huishouden)
Voeg alle HH00201 t.e.m. HH00215 in (voornamen huishoudleden
opgegeven in eerste interview) behalve die HH00201(1-15) waarvoor
HH00801(array 01-15)=1 (echtgeno(o)t(e) in eerste interview = R in
tweede interview)
H.58 Klopt het dat dit huishouden bestaat uit uzelf, HH00201, HH00202,
HH00203, HH00204, HH00205, HH00206, HH00207, HH00208, HH00209,
HH00210, HH00211, HH00212, HH00213, HH00214, HH00215 (namen
huishoudleden opgegeven in eerste interview) ?
1. Ja
2. Neen
Indien AH05800 =1 (controle samenstelling huishouden is ok)
DAN
AH00100 = HH00100 (AANTAL PERSONEN IN HUISHOUDEN)
AH99905= HH99905 (HH-NUMMER)

AH05800

AH00100
AH99905

INDIEN SAMENSTELLING HUISHOUDEN NIET JUIST IS: CONTROLE OF
PARTNER UIT INTERVIEW 2 IN ZELFDE HUISHOUDEN MET ANDERE
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SAMENSTELLING WOONT OF NAAR ANDER HUISHOUDEN VERHUISDE IN
VERGELIJKING MET PARTNER UIT INTERVIEW 1
Indien AH05800=2 (controle samenstelling huishouden is niet ok) EN
AH00202(AH00802 (array 02-15) = 1) ≠ HH00201 OF
AH00302(AH00802 (array 02-15)=1) ≠ HH00301 OF
AH00402(AH00802 (array 02-15)=1) ≠ HH00401 OF
AH00502(AH00802 (array 02-15)=1) ≠ HH00501
(Partners uit het referentiehuwelijk wonen niet meer bij elkaar want
echtgenoot uit het huishouden van interview 2 heeft andere voornaam of
andere geboortedatum dan partner uit interview 1)
Dan: AH99905= ‘leeg’ (Ander huishouden dan interview 1)
Stel vraag H.1 enkel indien:
AX99901=2 (wortel niet-intact huwelijk) OF
AX99901=1 (wortel intact huwelijk) EN AX99905= 1 (eerste
geïnterviewde partner) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AX99905 = 2 (tweede
geïnterviewde partner) EN MH99900 = 2, 4, 5,7 (feitelijke leefsituatie
gehuwde LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden) OF
AH05800 = 2 (controle samenstelling huishouden is niet ok)
H.1
Uit hoeveel personen bestaat dit huishouden, uzelf meegerekend?
Aantal: 1-15
[ENQ: De respondent(e) geeft zelf een lijst van de leden van zijn/haar huishouden,
zonder verdere toelichting. Bij twijfel kan men de volgende definitie gebruiken:
"Een huishouden bestaat uit alle personen die gedurende een normale week
minstens 4 dagen onder hetzelfde dak wonen.”

AH00100

Daarnaast behoren volgende personen ook tot het huishouden:
•
Kinderen die afwisselend bij u en uw ex-echtgen(o)t(e) verblijven, zelfs als ze
gedomicilieerd zijn bij de andere ouder of elders
•
Personen die op dit adres wonen maar die tijdelijk te ver werken of studeren om
elke dag naar huis te komen, bijvoorbeeld op kot studerende kinderen.
•
Personen die tijdelijk in het ziekenhuis, in het buitenland of elders verblijven
Bovenstaande voorbeelden moeten als leidraad gebruikt worden. Bij twijfel of een
bepaalde persoon al dan niet tot het huishouden behoort, beslist R.
Tijdelijke gasten behoren niet tot het huishouden.
Weigering (77) wordt NIET toegelaten
Indien R weigert om deze informatie te geven, verschijnt volgende tekst op
het scherm:
We hebben deze informatie nodig om het interview verder af te werken.
Indien u toch besluit dat u deze informatie niet wilt geven, kunnen wij dit
interview jammer genoeg niet verderzetten.
*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen

*Begin huishoudraster *
Tabel ‘huishoudraster’ wordt geopend. Maximaal 15 lijnen en 1 lijn per lid
van het huishouden. De respondent komt in de eerste rij
Voornaam P1= MH99903
Voornaam P2= MH99904
Deze variabelen worden ingelezen vanuit RR-gegevens

MH99903
MH99904

Indien AX99903=1 (partner 1) dan AH00216=MH99903
Anders indien AX99903=2 (partner 2) dan AH00216=MH99904
H.2
(01) A. Wie gaat u ondervragen?
1. [MH99903]
2. [MH99904]

AH00216
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Informatie bij H.2 (01)A: Deze vraag werd niet luidop gesteld maar
verscheen op het scherm als controle voor de enquêteur dat de geopende
datalijn correspondeerde met de persoon die ondervraagd ging worden en
om de roepnaam van deze persoon te checken.
H.2 (01) B. Wat is uw roepnaam? Is deze [AH00216]?
[ENQ: het gaat om de roepnaam van de respondent en dat is niet noodzakelijk de
eerste voornaam]
1. Ja
2. Neen, anders [ENQ: Specifieer] -> tekstveld verschijnt en [AH00201]
wordt ingevuld

AH00200

AH00201

Informatie bij H.2 (01)B: Deze vraag werd gesteld om de roepnaam van de
respondent te kennen i.f.v. de bevraging van alters nadien.
H.3
(01) Wanneer bent u geboren?
Dag: 1 tot 31
Weigering (77) toelaten
Variabele wordt gewist i.f.v. anonimiteit

AH00301

AH00401
H.4
Maand: 01-16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weigering (77) toelaten
AH00501
H.5
Jaar: 1850-2011
Weigering (7777) toelaten
Stel vraag H.6 enkel indien AH00501=7777
H.6
(01) Hoe oud bent u?
Leeftijd: 0 tot 99
Weigering (777) toelaten
Indien AH00601 > 99 EN AH00601 ≠ 777; geef volgende foutmelding
voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet mogelijk. Gelieve de correcte
leeftijd opnieuw in te geven.’
Informatie bij H.3 t.e.m. H6: Informatie m.b.t. de geboortedatum van de
respondent was reeds in de S-dataset met steekproefgegevens ter
beschikking. De door de respondent opgegeven informatie werd enkel
gebruikt om te controleren of de juiste persoon geïnterviewd werd en/of de
gegevens in de juiste datalijn werden bewaard. Na controle werden de
steekproefgegevens ingelezen in deze variabelen AH00401 en AH00501. De
berekening van de leeftijd van de respondent in AH99801 gebeurde op
basis van de steekproefgegevens. De variabele AH00601 werd verwijderd
uit de dataset.
AH99801=Leeftijd respondent in verstreken jaren op het moment van het
interview  wordt automatisch berekend uit: SR99904 en SR99905. Indien
SR99904 (geboortemaand R) = AX99907 (maand interview)  leeftijd
wordt naar onder afgerond.
H.7
(01) Bent u een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
H.11
(01) Wat is uw burgerlijke staat?
[ENQ: Feitelijk samenwonen op zelfde adres maar zonder contract is NIET wettelijk
samenwonend]
[Toon kaart]
2. Wettelijk samenwonend
3. Gehuwd
4. Wettelijk gescheiden
5. Weduwe of weduwnaar
Weigering (7) wordt NIET toegelaten
Indien R weigert om deze informatie te geven, verschijnt volgende tekst op

AH00601

AH99801

AH00701

AH01101
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het scherm:
We hebben deze informatie nodig om het interview verder af te werken.
Indien u toch besluit dat u deze informatie niet wilt geven, kunnen wij dit
interview jammer genoeg niet verderzetten.
*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen
Stel vraag H.59 enkel indien AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN
AH01101 = 2, 3 (burgerlijke staat wettelijk samenwonend of gehuwd)
H.59
Bent u ooit wettelijk gescheiden?
1. Ja
2. Neen
Weigering (7) wordt NIET toegelaten
Indien R weigert om deze informatie te geven, verschijnt volgende tekst op
het scherm:
We hebben deze informatie nodig om het interview verder af te werken.
Indien u toch besluit dat u deze informatie niet wilt geven, kunnen wij dit
interview jammer genoeg niet verderzetten.

AH05900

*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen
Indien AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 5 (burgerlijke
staat weduwe/weduwnaar), verschijnt volgende tekst op het scherm:
We stellen vast dat uw feitelijke leefsituatie niet overeenkomt met de
gegevens die wij gekregen hebben uit het rijksregister. Daarom wensen we
u niet langer te belasten met dit interview. Uiteraard zal u zoals
afgesproken vergoed worden voor uw bereidwilligheid en deelname aan dit
interview.
*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen

Stel vragen H.3 (array 02-15) t.e.m. H.7 (array 02-15) over elke persoon in
het huishouden enkel indien AH00100 > 1 (meerdere personen in
huishouden) EN AH00100 ≠ 77 EN:
AX99901=2 (wortel niet-intact huwelijk) OF
AX99901=1 (wortel intact huwelijk) EN AX99905= 1 (eerste
geïnterviewde partner) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AX99905 = 2 (tweede
geïnterviewde partner) EN MH99900 = 2, 4, 5,7 (feitelijke leefsituatie
gehuwde LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden) OF
AH05800=2 (controle samenstelling huishouden is niet ok)
Nu volgen een aantal vragen over de personen in dit huishouden. Kan u
voor elk lid van uw huishouden, het geslacht, de geboortedatum en de
naam geven, te beginnen met de oudste, uzelf NIET inbegrepen?
H.2
(02) Wat is de voornaam van het oudste lid van dit huishouden?
H.2
(03-15) Wat is de voornaam van het volgende lid van dit
huishouden?
Voornamen andere personen komen in de variabelen AH00202-AH00215.
Weigering (777) wordt NIET toegelaten
Indien R weigert om de voornamen te geven, verschijnt volgende tekst op
het scherm:
We garanderen u dat deze namen gewist zullen worden bij de verwerking
van de gegevens. We hebben deze voornamen nodig om het interview
verder af te werken. Indien u toch besluit dat u geen voornamen wilt
geven, kunnen wij dit interview jammer genoeg niet verderzetten.

AH00202AH00215

*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen
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H.3
(02-15) Wanneer is AH00202 (array 02-15) geboren?
Dag: 1 tot 31
Weigering (code 77) toelaten

AH00302AH00315

H.4
(02-15) Maand: 01-16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14;
zomer=15; herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weigering (code 77) toelaten

AH00402AH00415

H.5
(02-15) Jaar: 1850-2011
Weigering (code 7777) toelaten

AH00502AH00515

Stel vraag H.6 (array 02-15) enkel indien AH00502 (array 02-15) =
7777
H.6
(02-15) Hoe oud is AH00202 (array 02-15)?
Leeftijd: 0 tot 120
Weigering (code 777) toelaten
Indien AH00602 (array 02-15) > 120 EN AH00602 (array 02-15) ≠
777, 999; geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit
antwoord is niet mogelijk; Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in te
geven.’
AH99802 (array 02-15)=Leeftijd lid van huishouden in verstreken jaren op
het moment van het interview  wordt automatisch berekend uit:
AH00502(array02-15) (geboortejaar), AH00402(array 02-15)
(geboortemaand), AX99907 (maand interview), AX99908 (jaar interview).
Indien AH00402(array 02-15) (geboortemaand)=77 of 99, gebruik dan
alleen AH00502(array02-15) (geboortejaar) om leeftijd te berekenen
Indien AH00402(array 02-15) (geboortemaand) > 12, gebruik eerste
maand van het seizoen nl 13=1 (januari), 14=4 (april), 15=7 (juli), 16=10
(oktober)
GEBRUIK DEZE WERKWIJZE VOOR HET IMPUTEREN VAN MAANDEN OP
BASIS VAN SEIZOENSINFORMATIE BIJ ALLE BEREKENINGEN VAN
LEEFTIJD OP BASIS VAN GEBOORTEMAAND

AH00602AH00615

AH99802AH99815

Indien AH00502(array 02-15) (geboortejaar)=7777 of 9999  dan
AH99802(array02-15) = AH00602(array02-15) (leeftijd).
Indien AH00402(array02-15) (geboortemaand )=AX99907 (maand
interview)  leeftijd wordt naar boven afgerond.
H.7
(02-15) Is AH00202(array 02-15) een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
AUTOMATISCHE TOEWIJZING VAN GEGEVENS OVER HET HUISROOSTER
UIT HUISHOUDENDATABASE AAN DATALIJN TWEEDE INTERVIEW IN
PARTNER-DATABASE NA CONTROLE VAN VOORNAMEN IN VRAAG 58
Indien AH05800 =1 (controle samenstelling huishouden is ok) dan:
AH00202-AH00215 (HH00802 – 15=1) = HH00201
AH00202-AH00215 (HH00802-15 ≠ 1) = HH00202-HH00215

AH00702AH00715

AH00302-AH00315 (HH00802 – 15=1) = HH00301
AH00302-AH00215 (HH00802-15 ≠ 1) = HH00302-HH00315

AH00302AH00315

AH00402-AH00215 (HH00802 – 15=1) = HH00401
AH00402-AH00215 (HH00802-15 ≠ 1) = HH00402-HH00415

AH00402AH00415

AH00502-AH00215 (HH00802 – 15=1) = HH00501
AH00502-AH00215 (HH00802-15 ≠ 1) = HH00502-HH00515

AH00502AH00515

AH00602-AH00615 (HH00802 – 15=1) = HH00601
AH00602-AH00615 (HH00802-15 ≠ 1) = HH00602-HH00615

AH00602AH00615

AH99802-AH99815 (HH00802-15 = 1) = AH99801
AH99802-AH99815 (HH00802-15 = 1) = HH99802-HH99815

AH99802AH99815

AH00202AH00215
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AH00702-AH00715 (HH00802 – 15=1) = HH00701
AH00702-AH00715 (HH00802-15 ≠ 1) = HH00702-HH00715
Stel vragen H.8 (array 02-15) t.e.m. H.10 (array 02-15) over elke persoon
in het huishouden (uitz. de respondent) enkel indien AH00100 > 1
(meerdere personen in huishouden)
H.8
(02-15) Wat is de relatie van AH00202(array 02-15) tot u?
AH00202(array 02-15) is…
[Toon kaart]
1. Mijn echtgeno(o)t(e) waarmee ik gehuwd ben
2. Mijn partner waarmee ik niet gehuwd ben
3. Mijn biologisch kind
4. Mijn adoptiekind
5. Het biologisch of adoptiekind van mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner met
iemand anders
6. Een pleegkind
7. De partner van een van de kinderen uit het huishouden
8. Mijn biologische of adoptieouder
9. Mijn stiefouder
10. Mijn pleegouder
11. De biologische of adoptieouder van mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner
12. De stiefouder of pleegouder van mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner
13. Mijn kleinkind of achterkleinkind
14. Het kleinkind of achterkleinkind van mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner
15. Mijn grootouder of overgrootouder
16. Een grootouder of overgrootouder van mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner
17. Mijn broer of zus
18. De broer of zus van mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner
19. Een ander lid van mijn familie
20. Een ander lid van de familie van mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner
21. Geen familielid
22. Mijn ex-echtgeno(o)t(e) uit mijn eerste huwelijk
Weigering (77) wordt NIET toegelaten
Indien R weigert om deze informatie te geven, verschijnt volgende tekst
op het scherm:
We hebben deze informatie nodig om het interview verder af te werken.
Indien u toch besluit dat u deze informatie niet wilt geven, kunnen wij dit
interview jammer genoeg niet verderzetten.

AH00702AH00715

AH00802AH00815

*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen
Stel vraag H.9 (array 02-15) enkel indien AH00802(array 02-15)=3, 4
(biologisch of adoptiekind)
H.9
Indien AX99901=1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101=3 (burg.
staat gehuwd) EN AH05900 = 2 (nooit wettelijk gescheiden), zeg: Is uw
echtgeno(o)t(e) de biologische of adoptieouder van AH00202(array 0215)?
Indien AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) OF (AX99901 = 1
(wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 4 (burg. staat wettelijk
gescheiden)) OF (AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 2, 3
(burgerlijke staat wettelijk samenwonend of gehuwd) EN AH05900 = 1
(ooit wettelijk gescheiden), zeg: Is uw ex-echtgeno(o)t(e) de biologische
of adoptieouder van AH00202(array 02-15)?
1. Ja, de biologische ouder
2. Ja, de adoptieouder
3. Neen
Weigering (7) wordt NIET toegelaten indien AX99905=1 (eerste interview)
Indien R weigert om deze informatie te geven, verschijnt volgende tekst
op het scherm:
We hebben deze informatie nodig om het interview verder af te werken.
Indien u toch besluit dat u deze informatie niet wilt geven, kunnen wij dit

AH00902AH00915
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interview jammer genoeg niet verderzetten.
*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen
Stel vraag H.10 (array 02-15) enkel indien:
AH00902 (array 02-15)=3 (partner uit referentiehuwelijk is niet de
biologische of adoptieouder) EN AX99901 = 2 (wortel ontbonden
huwelijk) EN AH00802 (array 02-15) = 3, 4 (biologisch of
adoptiekind)] OF
AH00902 (array 02-15)=3 (partner uit referentiehuwelijk is niet de
biologische of adoptieouder) EN AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk)
EN AH01101 = 4 (burg. staat wettelijk gescheiden) EN
AH00802(array02-15) = 3, 4 (biologisch of adoptiekind) OF
AH00902 (array 02-15)=3 (partner uit referentiehuwelijk is niet de
biologische of adoptieouder) EN AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk)
EN AH01101 = 2, 3 (burg. staat wettelijk samenwonend of gehuwd) EN
AH05900 = 1 (ooit wettelijk gescheiden) EN AH00802(array02-15) =
3, 4 (biologisch of adoptiekind)
H.10 Van wie is AH00202(array 02-15) een kind?
[Toon kaart]
1. Van mij en een partner voor mijn eerste huwelijk
2. Van mij en een partner na mijn eerste huwelijk maar niet mijn huidige
echtgeno(o)t(e)/partner
3. Van mij en mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner
4. Andere situatie
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
VARIABELEN BEREKEND IN CAPI:

AH01002AH01015

AH99702AH99715

AH99702 (array 02-15) = Afstamming kind(eren) t.o.v. beide partner uit
het referentiehuwelijk
1. Identieke afstamming bij beide partners
2. Geen identieke afstamming bij beide partners
AH99702 (array 02-15) = 1 indien:
AH00802(array02-15)=3 (biologisch kind) EN AH00902(array0215)=1 ((ex-)echtgeno(o)t(e) is biologische ouder) OF
AH00802(array02-15)=4 (adoptiekind) EN AH00902(array02-15)=2
((ex-)echtgeno(o)t(e) is adoptieouder)
Anders AH99702 (array02-15) = 2 (geen identieke afstamming)
Stel vraag H.11 (array 02-15) over elke persoon in het huishouden (uitz.
de respondent en de echtgeno(o)t(e)) enkel indien: AH00100 > 1
(meerdere personen in huishouden) EN AH99802(array02-15) ≥ 15
(leeftijd 15 jaar of ouder) EN AH00802 (array02-15) ≠ 1 (geen
echtgeno(o)t(e) van R) EN:
AX99901=2 (wortel ontbonden huwelijk) OF
AX99901=1 (wortel intact huwelijk) EN AX99905= 1 (eerste
geïnterviewde partner) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AX99905 = 2 (tweede
geïnterviewde partner) EN MH99900 = 2, 4, 5,7 (feitelijke leefsituatie
gehuwde LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden) OF
AH05800 = 2 (controle samenstelling huishouden is niet ok)
H.11(02-15) Wat is de burgerlijke staat van AH00202(array 02-15)?
[ENQ: Feitelijk samenwonen op zelfde adres maar zonder contract is NIET wettelijk
samenwonend]
[Toon kaart]
1. Ongehuwd
2. Wettelijk samenwonend
3. Gehuwd
4. Wettelijk gescheiden
5. Weduwe of weduwnaar
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AH01102AH01115

14

Burgerlijke staat van echtgeno(o)t(e) wordt automatisch ingevuld:
AH01102 (array 02-15) = 3 (gehuwd) indien AH00802 (array02-15)=1
(echtgeno(o)t(e) van R)
AUTOMATISCHE TOEWIJZING VAN GEGEVENS UIT HUISROOSTER AAN
DATALIJN TWEEDE INTERVIEW IN PARTNER-DATABASE NA CONTROLE
VAN VOORNAMEN IN VRAAG 58
Indien AH05800=1 (controle samenstelling huishouden is ok), dan
AH01102-AH01115 = HH01102-HH01115
Stel vragen H.12 (array 02-15) t.e.m. H.14 (array 02-15) over elke persoon
in het huishouden (uitz. de respondent) enkel indien AH00100 > 1
(meerdere personen in huishouden) EN AH00802 (array02-15) = 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (kleinkinderen, kinderen, (over)grootouders
en ouders)
H.12
(02-15) Sinds wanneer woont u met AH00202(array 02-15) in één
huishouden?
[ENQ: Indien een kind het huishouden voor meer dan drie maanden heeft verlaten
en erna weer is teruggekeerd, moet enkel de periode na de terugkeer in rekening
gebracht worden.
Indien het kind minder dan drie maanden is weggeweest, moet dit niet beschouwd
worden als een kind dat het huishouden heeft verlaten.]
Maand: 01-16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst
en winter, einde van het jaar =16]
Code 66=sinds geboorte
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vraag H.13 (array 02-15) enkel indien AH01202(array 02-15)≠66
H.13
(02-15)
Jaar: 1850 tot 2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Indien AH01302(array02-15) < AH00502(array2-15) (geboortejaar)
geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet
mogelijk; Gelieve de correcte datum opnieuw in te geven.’
Stel vraag H.14 (array 02-15) enkel indien AH01302 (array02-15) =
9999 of 7777
H.14
(02-15) Hoe oud was AH00202(array 02-15) toen hij/zij en
u in hetzelfde huishouden gingen wonen?
Leeftijd: 0 tot 120
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AH01402 (array 02-15) > 120 EN AH01402 (array 02-15)≠777,
999; geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is
niet mogelijk; Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’
Stel vraag H.15 (array 02-15) over elke persoon in het huishouden (uitz.
de respondent) enkel indien AH00100 > 1 (meerdere personen in
huishouden) EN:
AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) EN AH00802 (array 02-15)
= 3, 4 (biologisch of adoptiekind) EN AH99702 (array02-15) = 1
(identieke afstamming) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg. staat
gehuwd) EN AH05900 = 2 (nooit wettelijk gescheiden) EN
AH00802(array02-15) ≠ 1 (geen echtgeno(o)t(e) in huishouden) EN
AH00802 (array 02-15) = 3, 4 (biologisch of adoptiekind) EN AH99702
(array02-15) = 1 (identieke afstamming) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 4 (burg. staat
wettelijk gescheiden) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 2, 3 (burg. staat
wettelijk samenwonend of gehuwd) EN AH05900 = 1 (ooit wettelijk
gescheiden] EN AH00802 (array 02-15) = 3, 4 (biologisch of
adoptiekind) EN AH99702 (array02-15) = 1 identieke afstamming)
H.15
(02-15) Indien AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101
= 3 (burg. staat gehuwd) EN AH05900 = 2 (nooit wettelijk gescheiden),
zeg: Verblijft AH00202(array 02-15) ook deels in het huishouden van uw

AH01102AH01115

AH01202AH01215

AH01302AH01315

AH01402AH01415

AH01502-
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echtgeno(o)t(e)?
Indien AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) OF (AX99901 = 1
(wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 2, 3 (burg. staat wettelijk
samenwonend of gehuwd) EN AH05900 = 1 (ooit wettelijk gescheiden))
OF (AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 4 (burg. staat
wettelijk gescheiden)), zeg: Verblijft AH00202(array 02-15) ook deels in
het huishouden van uw ex-echtgeno(o)t(e)?
[ENQ: Het kan hier ook een situatie betreffen waarin beide partners officieel nog
gehuwd zijn, maar wel in twee aparte huishoudens wonen]
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AH01515

*Einde huishoudraster*
 Indien er nog andere personen zijn in het huishouden, ga terug naar
vraag H.3 (array 02-15)
AUTOMATISCHE TOEWIJZING VAN GEGEVENS OVER HET HUISROOSTER
UIT HUISHOUDENDATABASE AAN DATALIJN TWEEDE INTERVIEW IN
PARTNER-DATABASE NA CONTROLE VAN VOORNAMEN IN VRAAG 58
Indien AH05800 =1 (controle samenstelling huishouden is ok) dan:
AH00802-AH00815 = HH00802-HH00815

AH00802AH00815
AH00902AH00915
AH01002AH01015
AH01202AH01215
AH01302AH01315
AH99802AH99815
AH01402AH01415
AH01502AH01515

AH00902-AH00815 = HH00902-HH00915
AH01002-AH00815 = HH01002-HH01015
AH01202-AH00815 = HH01202-HH01215
AH01302-AH01315 = HH01302-HH01315
AH99802-AH99815 = HH99802-HH99815
AH01402-AH01415 = HH01402-HH01415
AH01502-AH01515 = HH01502-HH01515

Aftersurvey: Omkering codes bij vragen H.8 en H.9 indien AX99905=2
(tweede interview)
H.8
(AX99905=1)
3
3
3
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

H.9
(AX99905=1)
1
2
3
1
2
3

H.8
(AX99905=2)
3
4
5
3
4
5
23
6
7
11
12
12
8
24
25
13
16
15
18

H.9
(AX99905=2)
1
1
1
2
2
2

16

18
19
20
21
22

17
20
n.v.t.
21
n.v.t.

Nieuwe codes bij vraag H8 indien AX99905=2 (tweede interview):
23: Mijn biologisch of adoptiekind met iemand anders dan mijn huidige
echtgeno(o)t(e) / partner
24: Mijn stiefouder of pleegouder
25: Een kleinkind of achterkleinkind van mij en/of van mijn huidige echtgeno(o)t(e)
/ partner

Stel vraag H.16 enkel indien:
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 2 (burg. staat
wettelijk samenwonend) EN AH05900 = 2 (nooit wettelijk gescheiden) EN
AH00802(array2-15) ≠ 2 (geen partner in huishouden) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg. staat
gehuwd) EN[AH00802(array2-15) ≠ 1 (geen echtgenoot in huishouden)
OF
AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) EN AH01101 = 3(burg.staat
gehuwd) EN AH00802(array2-15) ≠ 1 (geen echtgenoot in huishouden)
OF
AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) EN AH01101= 2 (burg.staat
wettelijk samenwonend) EN AH00802(array2-15) ≠ 2 (geen partner in
huishouden)
H.16 Indien AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) OF (AX99901 = 2 (wortel
ontbonden huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg.staat gehuwd)], zeg: Waarom
wonen u en uw echtgeno(o)t(e) niet samen in hetzelfde huishouden?
Indien AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) EN AH01101 = 2
(burg.staat wettelijk samenwonend), zeg: Waarom wonen u en uw partner
niet samen in hetzelfde huishouden?
[Toon kaart]
1. Hij/zij verblijft langdurig in tehuis/ziekenhuis/ instelling
2. Hij/zij verblijft voor lange tijd elders wegens werk of opleiding
3. We zijn uit elkaar zonder officieel te scheiden
4. We zijn momenteel bezig met een echtscheidingsprocedure
5. We hebben een voorkeur voor gescheiden woningen, maar de relatie bestaat nog
6. We zijn wettelijk gescheiden
7. Mijn echtgeno(o)t(e) is overleden
8. Ik verblijf voor lange tijd elders wegens werk of opleiding
Weigering (77) wordt NIET toegelaten
Indien R weigert om deze informatie te geven, verschijnt volgende tekst op
het scherm:
We hebben deze informatie nodig om het interview verder af te werken.
Indien u toch besluit dat u deze informatie niet wilt geven, kunnen wij dit
interview jammer genoeg niet verderzetten.

AH01600

*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen
Stel vraag H.17 enkel indien:
AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde partner) EN AH01101=3 (burg. staat
gehuwd) EN (AH01600 ≠ 4, 7 OF AH01600 = ‘leeg) OF
AX99905 = 2 (tweede geïnterviewde partner) EN MH99900 = 1 (feitelijke
leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden)
H.17 Is er een echtscheidingsprocedure aan de gang voor u en uw
echtgeno(o)t(e)?
1. Ja
2. Neen
Weigering (7) wordt NIET toegelaten
Indien R weigert om deze informatie te geven, verschijnt volgende tekst op

AH01700
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het scherm:
We hebben deze informatie nodig om het interview verder af te werken.
Indien u toch besluit dat u deze informatie niet wilt geven, kunnen wij dit
interview jammer genoeg niet verderzetten.

*Einde interview indien respondent blijft weigeren.*
Automatisch invullen van antwoorden in H.17:
AH01700 = 1 indien AH01600 = 4 (echtscheidingsprocedure aan de gang)
AH01700 = 2 indien AH01600 = 7 (echtgeno(o)t(e) is overleden)
Stel vraag H.18 enkel indien AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk)
H.18 Bent u ooit voor een tweede maal wettelijk gescheiden?
1. Ja
2. Neen
Weigering (7) wordt NIET toegelaten
Indien R weigert om deze informatie te geven, verschijnt volgende tekst op
het scherm:
We hebben deze informatie nodig om het interview verder af te werken.
Indien u toch besluit dat u deze informatie niet wilt geven, kunnen wij dit
interview jammer genoeg niet verderzetten.

AH01800

*Einde interview indien respondent blijft weigeren.*
VARIABELE BEREKEND IN CAPI:
AH99900 = Feitelijke leefsituatie m.b.t. het referentiehuwelijk
1. Intact huwelijk in 1 huishouden
2. Gehuwde LAT-relatie
3. Weduwe/weduwnaar
4. Feitelijk gescheiden, aparte huishoudens, zonder echtscheidingsprocedure
5. Feitelijk gescheiden, aparte huishoudens, echtscheidingsprocedure lopende
6. Mid-echtscheiding in 1 huishouden
7. Wettelijk gescheiden
•

•

•

•

•

AH99900

AH99900 = 1 indien:
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN
AH01101 = 3 (burg. staat gehuwd) EN
AH05900 = 2 (nooit wettelijk gescheiden)
AH01700 = 2 (geen echtscheidingsprocedure lopende) EN
AH00802(array2-15) = 1 (echtgenoot in huishouden)
AH99900 = 2 indien:
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN
AH01101 = 3 (burg. staat gehuwd) EN
AH01700 = 2 (geen echtscheidingsprocedure lopende) EN
AH00802(array2-15) ≠ 1 (geen echtgenoot in huishouden) EN
AH01600 = 1,2, 5, 8 (partners wonen niet samen in 1 huishouden
maar de relatie is nog intact)
AH99900 = 3 indien:
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN
AH01101 = 5 (burg. staat weduwe/weduwnaar) OF (AH01101 = 2, 3
(burg. staat wettelijk samenwonend of gehuwd) EN AH05900 = 2
(nooit wettelijk gescheiden) EN AH01600=7 (echtgeno(o)t(e)
overleden)
AH99900 = 4 indien:
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN
AH01101 = 3 (burg. staat gehuwd) EN
AH01700 = 2 (geen echtscheidingsprocedure lopende) EN
AH00802(array2-15) ≠ 1 (geen echtgenoot in huishouden) EN
AH01600 = 3 (uit elkaar zonder officieel te scheiden)
AH99900 = 5 indien:
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN
AH01101 = 3 (burg. staat gehuwd) EN
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AH01700 = 1 (echtscheidingsprocedure lopende) EN
AH00802(array2-15) ≠ 1 (geen echtgenoot in huishouden)
•
AH99900 = 6 indien:
- AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN
- AH01101 = 3 (burg. staat gehuwd) EN
- AH01700 = 1 (echtscheidingsprocedure aan de gang) EN
- (AH00802(array2-15) =1 (echtgenoot in huishouden) OF AH05800 = 1
(controle samenstelling huishouden is ok)
•
AH99900 = 7 indien:
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 4 (burg. staat
wettelijk gescheiden) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 2 (burg. staat
wettelijk samenwonend ) EN AH05900= 1 (ooit wettelijk gescheiden)
OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg. staat
gehuwd) EN AH05900 = 1 (ooit wettelijk gescheiden) OF
AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk)
OVERDRACHT NAAR M-DATABASE
MH99900 = Feitelijke leefsituatie m.b.t. het referentiehuwelijk (eventueel via
correctie in interview 2)
MH19900 = Feitelijke leefsituatie m.b.t. het referentiehuwelijk opgegeven in
interview 1, gecorrigeerd in interview 2

MH99900

Indien AX99905=1 (eerste geïnterviewde partner):
MH99900=AH99900
Indien AX99905=2 (tweede geïnterviewde partner) EN MH99900 ≠ AH99900:
MH19900=MH99900 (leefsituatie in interview 1)
MH29900=AH99900 (leefsituatie in interview 2)
MH99900=AH99900

MH19900
MH29900

VANAF HIER IS FEITELIJKE LEEFSITUATIE OOK AANGEPAST VOOR
GECORRIGEERDE HUISHOUDROOSTERS
AH99920 = Wijziging in leefsituatie in interview 2
0. Er is GEEN wijziging in feitelijke leefsituatie
1. Er is een wijziging in feitelijke leefsituatie

AH99920

AH99920 = 0 indien MH19900 = ‘leeg’ EN MH29900 = ‘leeg’
AH99920 = 1 indien MH19900 ≠ ‘leeg’ EN MH29900 ≠ ‘leeg’
Indien:
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01600 = 7 (echtgeno(o)t(e)
overleden) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg. staat
gehuwd) EN AH05900 = 1 (ooit gescheiden) EN AH00802(array2-15) ≠ 1
(geen echtgenoot in huishouden) EN AH01600 = 3,4,6 (feitelijk of
wettelijk gescheiden of mid echtscheiding) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg. staat
gehuwd) EN AH05900 = 1 (ooit gescheiden) EN AH00808 (array2-15) = 1
(echtgenoot in huishouden) EN AH01700 = 1 (echtscheidingsprocedure
aan de gang) OF
AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg. staat
gehuwd) EN AH00802(array2-15) ≠ 1 (geen echtgenoot in huishouden)
EN AH01600 = 3,4,6 (feitelijk of wettelijk gescheiden of mid echtscheiding) OF
AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg. staat
gehuwd) EN AH01700 = 1 (echtscheidingsprocedure aan de gang) OF
AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) EN AH01800 = 1 (ooit voor een
tweede maal wettelijk gescheiden) OF
AH99900=‘leeg’
Volgende tekst verschijnt op het scherm:
We stellen vast dat uw feitelijke leefsituatie niet overeenkomt met de
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gegevens die wij gekregen hebben uit het rijksregister. Daarom wensen we u
niet langer te belasten met dit interview. Uiteraard zal u zoals afgesproken
vergoed worden voor uw bereidwilligheid en deelname aan dit interview.
*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen
 Andere partner uit het referentiehuwelijk wordt ook niet bevraagd
Stel vraag H.19 enkel indien er kleinkinderen, kinderen, ouders of
grootouders in het huishouden aanwezig zijn, d.i. indien AH00802 (array0215) = 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 of 16
H.19 Welke situatie omschrijft het best uw gezinssituatie?
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Mijn kinderen of (achter)kleinkinderen wonen bij mij
2. Ik woon bij mijn kinderen of (achter)kleinkinderen
3. Ik woon bij mijn ouders of (over)grootouders
4. Ik woon bij de ouders of (over)grootouders van mijn echtgeno(o)t(e)/partner
5. Mijn ouders of (over)grootouders wonen bij mij
6. De ouders of (over)grootouders van mijn echtgeno(o)t(e)/partner wonen bij mij
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
VARIABELEN BEREKEND IN CAPI:

AH01901
AH01902
AH01903
AH01904
AH01905
AH01906

Indien:
AX99901=2 (wortel ontbonden huwelijk) OF
AX99901=1 (wortel intact huwelijk) EN AX99905= 1 (eerste
geïnterviewde partner)] OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AX99905 = 2 (tweede
geïnterviewde partner) EN MH99900 = 2, 4, 5,7 (feitelijke leefsituatie
gehuwde LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden) OF
AH05800=2 (controle samenstelling huishouden is niet ok)
Bereken:
AH99903 = HH-component
AH99904 = HH-component nieuwe partner
AH99905 = HH-nummer
AH99921 = ID-nummer nieuwe partner
Bepaling van HH-component:
AH99903:
0. Huishouden beide gehuwde partners
1. Huishouden partner 1
2. Huishouden partner 2
-

-

AH99903 = 0 indien MH99900 = 1, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk
of mid-echtscheiding in 1 huishouden)
AH99903 = 1 indien MH99900 = 2, 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie gehuwde
LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden) EN AX99903 = 1 (partner
1)
AH99903 = 2 indien MH99900 = 2, 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie gehuwde
LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden) EN AX99903 = 2 (partner
2)

Bepaling van HH-component nieuwe partner
AH99904:
1. Huishouden partner 1
2. Huishouden partner 2
-

-

AH99903

AH99904

AH99904 = 1 indien MH99900 = 2, 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie gehuwde
LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden) EN AH00802 (array 0215)= 1, 2 (echtgeno(o)t(e) of partner) EN AX99903 = 1 (partner 1)
AH99904 = 2 indien MH99900 = 2, 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie gehuwde
LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden) EN AH00802 (array 0215)= 1, 2 (echtgeno(o)t(e) of partner) EN AX99903 = 2 (partner 2)
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Bepaling van HH-nummer
AH99905=AX99901 *100000+ AX99902*10 + AH99903
Bepaling ID-nummer nieuwe partner
AH99921 = AX99901 * 100000 + AX99902 * 10 + (AH99903 + 6)
AH99922 = Partner in huishouden op moment van interview
0. Geen partner
1. Partner waarmee men gehuwd is
2. Partner waarmee men ongehuwd samenwoont

AH99905

AH99921
AH99922

OVERDRACHT NAAR H-DATABASE
HUISHOUDROOSTER OVERDRAGEN NAAR H-DATABASE
Indien HH00000 (potentieel HH-nummer in de HH-database) = AH99905 EN:
AX99901=2 (wortel ontbonden huwelijk) OF
AX99901=1 (wortel intact huwelijk) EN AX99905= 1 (eerste
geïnterviewde partner) OF
AX99901 = 1 (intact huwelijk) EN AX99905 = 2 (tweede geïnterviewde
partner) EN MH99900 = 2, 4, 5, 7 (beide partners uit referentiehuwelijk
wonen niet in 1 huishouden):
HH00100=AH00100 (aantal leden in het huishouden)

HH00100

HH00201-HH00215 = AH00201-AH00215 (voornamen HH-leden)

HH00201HH00215

HH00301-HH00315 = AH00301-AH00315 (geboortedag HH-leden)

HH00301HH00315

HH00401-HH00415 = AH00401-AH00415 (geboortemaand HH-leden)

HH00401HH00415

HH00501-HH00515 = AH00501-AH00515 (geboortejaar HH-leden)

HH00501HH00515

HH00601-HH00615 = AH00601-AH00615 (leeftijd HH-leden)

HH00601HH00615

HH99801-HH99815 = AH99801-99915 (berekende leeftijd HH-leden)

HH99801HH99815

HH00701-HH00715 = AH00701-AH00715 (geslacht HH-leden)

HH00701HH00715

HH00802-HH00815 = AH00802-AH00815 (relatie tot partner uit interview 1)

HH00802HH00815

HH01101-HH01115 = AH01101-AH01115 (burgerlijke staat HH-leden)

HH01101HH01115

HH99905 = AH99905 (HH-nummer)

HH99905

De volgende vragen gaan over niet-inwonende kinderen.
H.20 Hebt u biologische, geadopteerde of pleegkinderen die momenteel
geen deel uitmaken van dit huishouden? Houd geen rekening met overleden
kinderen, deze komen later aan bod.
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AH02000
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*Begin raster niet-inwonende kinderen *
Stel vraag H.21 enkel indien AH02000 = 1
H.21 Hoeveel kinderen hebt u die niet in dit huishouden wonen?
Aantal: 1-10
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vragen H.22 (array01-10) t.e.m. H.39 (array 01-10) enkel indien
AH02000 = 1 (er zijn niet-inwonende kinderen) EN zoveel keer als er
inwonende kinderen zijn (= AH02100) indien AH02100 ≠ 77, 99
Tabel ‘niet-inwonende kinderen wordt geopend. Maximaal 10 lijnen en 1
lijn per kind.
Nu volgen een paar vragen over dit kind/ deze kinderen.
H.22 Wat is de voornaam van kind1-10?
Indien AH99702 – AH99715 ≠ 2 EN AH99702 – AH99715 ≠‘LEEG’ (er zijn
inwonende kinderen met identieke afstamming): [ENQ: Schrijf voornamen
voluit. Indien de respondent weigert een voornaam te geven,noteer de namen dan
als kind1, kind2, enz.]
Weigering (code 777) toelaten.
Indien AH99702 – AH99715 = 2 OF AH99702 – AH99715 = ‘LEEG’ (er zijn
inwonende kinderen met identieke afstamming): [ENQ: Schrijf voornamen
voluit. Indien de respondent weigert een voornaam te geven, probeer hem/haar
toch te overtuigen de VOORnamen te geven. Anders geef code 777]
Weigering (code 777) NIET toelaten indien AX99905=1 (eerste interview)
Indien AH02201 – AH02210 = 777 (R weigert om de voornamen te geven)
EN indien AH99702 – AH99715 = 2 OF ‘LEEG’ (er zijn geen inwonende
kinderen met identieke afstamming), verschijnt volgende tekst op het
scherm:
We garanderen u dat deze namen gewist zullen worden bij de verwerking
van de gegevens. We hebben deze voornamen nodig om het interview
verder af te werken. Indien u toch besluit dat u geen voornamen wilt
geven, kunnen wij dit interview jammer genoeg niet verderzetten.

AH02100

AH02201AH02210

*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen
H.23 Is AH02201 (array01-10) een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw

AH02301AH02310

H.24 Wanneer is AH02201 (array01-10)geboren?
Maand: 01-16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst
en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AH02401AH02410

H.25 Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten

AH02501AH02510

Stel vraag H.26 (array 01-10) enkel indien AH02501 (array 0110)=7777 of 9999
H.26 Hoe oud is AH02201 (array01-10)?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AH02601 (array 01-10) > 99 EN AH02601 (array 01-10) ≠777,
999; geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is
niet mogelijk; Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’
AH99601(array 01-10) = Leeftijd kind in verstreken jaren op het moment
van het interview  wordt automatisch berekend uit: HH02501(array0110) (geboortejaar), HH02401(array 01-10) (geboortemaand), AX99907
(maand interview), AX99908 (jaar interview).
Indien HH02501(array 01-10) (geboortejaar) = 7777 (weigering)  dan

AH02601AH02610

AH99601AH99610
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AH99601(array01-10) = HH02601(array01-10) (leeftijd).
Indien HH02401(array01-10) (geboortemaand ) = AX99907 (maand
interview)  leeftijd wordt naar boven afgerond.
H.27 Is AH02201 (array01-10) uw biologisch, uw adoptie- of uw
pleegkind?
1. Biologisch kind
2. Adoptiekind
3. Pleegkind
Weigering (7) wordt NIET toegelaten indien AX99905=1 (eerste
interview)
Indien R weigert om deze informatie te geven EN indien [AH99702 –
AH99715 = 2 OF AH99702 – AH99715 = ‘LEEG’ (er zijn geen inwonende
kinderen met identieke afstamming)], verschijnt volgende tekst op het
scherm:
We hebben deze informatie nodig om het interview verder af te werken.
Indien u toch besluit dat u deze informatie niet wilt geven, kunnen wij dit
interview jammer genoeg niet verderzetten.

AH02701AH02710

*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO lijst
achteraan het interview verschijnen
Stel vraag H.28 (array 01-10) enkel indien AH02701(array01-10) = 1
of 2 (biologisch of adoptiekind)
H.28 INDIEN MH99900= 1 of 2 of 6 (feitelijke leefsituatie intact
huwelijk, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden),
zeg: Is uw echtgeno(o)t(e) de biologische of adoptieouder van
AH02201 (array01-10)?
INDIEN MH99900= 4 of 5 of 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of
wettelijk gescheiden), zeg: Is uw ex-echtgeno(o)t(e) de biologische
of adoptieouder van AH02201 (array01-10)?
1. Ja, de biologische ouder
2. Ja, de adoptieouder
3. Neen
Weigering (7) wordt NIET toegelaten indien AX99905=1 (eerste
interview)
Indien R weigert om deze informatie te geven EN indien [AH99702 –
AH99715 = 2 OF AH99702 – AH99715 = ‘LEEG’ (er zijn geen
inwonende kinderen met identieke afstamming)], verschijnt volgende
tekst op het scherm:
We hebben deze informatie nodig om het interview verder af te
werken. Indien u toch besluit dat u deze informatie niet wilt geven,
kunnen wij dit interview jammer genoeg niet verderzetten.

AH02801AH02810

*INTERVIEW WORDT AFGEBROKEN* -> Laat onmiddellijk de TO DO
lijst achteraan het interview verschijnen
Stel vraag H.29 enkel indien MH99900= 4 of 5 of 7 (feitelijke
leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden)EN AH02801 (array
01-10) = 3 (andere partner uit referentiehuwelijk is niet de
biologische of adoptieouder), stel H.29(array 01-10)
H.29 Van wie is AH02201 (array01-10) een kind?
[Toon kaart]
1. Van mij en een partner voor mijn eerste huwelijk
2. Van mij en een partner na mijn eerste huwelijk maar niet mijn
huidige echtgeno(o)t(e)/partner
3. Van mij en mijn huidige echtgeno(o)t(e)/partner
4. Andere situatie
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
VARIABELEN BEREKEND IN CAPI:
AH99501(array 01-10) = afstamming kind(eren)
1. Identieke afstamming

AH02901AH02910

AH99501AH99510
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2.

Geen identieke afstamming

AH99501(array 01-10) = 1 (identieke afstamming) indien:
AH02701(array01-10)=1 (biologisch kind) EN AH02801(array01-10)=1
((ex-)echtgeno(o)t(e) is biologische ouder) OF
AH02701(array01-10)=2 (adoptiekind) EN AH02801(array01-10)=2 ((ex)echtgeno(o)t(e) is adoptie ouder)
Anders: AH99501(array 01-10) = 2 (geen identieke afstamming)
H.30 Hebt u ooit met AH02201 (array01-10) in hetzelfde huishouden
gewoond?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vragen H.31 tot H.37 enkel indien AH03001(array1-10) = 1
H.31 Sinds wanneer woonde u en AH02201 (array01-10) in hetzelfde
huishouden?
Maand : 01-16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Sinds geboorte = code 66.
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vraag H.32 (array 01-10) enkel indien AH03101(array01-10)≠66
H.32 Jaar: 1850 tot 2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Indien AH03201(array1-10) < AH02501(array1-10) (geboortejaar)
geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet
mogelijk; Gelieve de correcte datum opnieuw in te geven.’
Stel vraag H.33 (array 01-10) enkel indien AH03201(array0110) = 9999 of 7777
H.33
Hoe oud was AH02201 (array01-10) toen hij/zij en u in
hetzelfde huishouden gingen wonen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AH03301 (array 01-10) > 99 EN AH03301 (array 01-10)
≠777, 999; geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit
antwoord is niet mogelijk; Gelieve de correcte leeftijd opnieuw
in te geven.’

AH03001AH03010

AH03101AH03110

AH03201AH03210

AH03301AH03310

H.34 Sinds wanneer wonen u en AH02201 (array01-10) niet meer in
hetzelfde huishouden? We hebben het niet over in de week op kot
gaan.
[ENQ: Het betreft hier de eerste keer dat de respondent en het kind apart zijn
gaan wonen]
Maand : 01-16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AH03401AH03410

H.35 Jaar: 1850 tot 2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Indien AH03501(array1-10) < AH02501(array1-10) (geboortejaar)
geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet
mogelijk; Gelieve de correcte datum opnieuw in te geven.’

AH03501AH03510

Stel vraag H.36 (array 01-10) enkel indien AH03501(array1-10)
= 9999 of 7777
H.36
Hoe oud was AH02201 (array01-10) toen hij/zij en u
niet meer in hetzelfde huishouden woonden?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AH03601 (array 01-10) > 99 EN AH03601 (array 01-10)
≠777, 999; geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit

AH03601AH03610
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antwoord is niet mogelijk; Gelieve de correcte leeftijd opnieuw
in te geven.’
H.37 Waarom gingen u en AH02201 (array01-10) op dat moment
apart wonen?
Indien MH99900= 1, 2 of 6 (intact huwelijk, gehuwde LAT-relatie of
mid-echtscheiding in 1 huishouden); [Toon kaart]
[ENQ: Item 3 gaat over de partner uit het referentiehuwelijk]
1. Hij/zij ging alleen wonen
2. Hij/zij ging samen met zijn/haar partner wonen
3. Hij/zij ging bij mijn echtgeno(o)t(e) wonen
4 Hij/zij ging bij iemand anders van de familie wonen
5 Hij/zij ging in een pleeggezin of instelling wonen
6 Ik ging elders wonen.
7 Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AH03701AH03710

Indien MH99900= 4, 5 of 7 (feitelijk of wettelijk gescheiden);
Indien MH99900= 1, 2 of 6 (intact huwelijk, gehuwde LAT-relatie of
mid-echtscheiding in 1 huishouden); [Toon kaart]
[ENQ: Item 3 gaat over de partner uit het referentiehuwelijk]
1. Hij/zij ging alleen wonen
2. Hij/zij ging samen met zijn/haar partner wonen
3. Hij/zij ging bij mijn (ex- )echtgeno(o)t(e) wonen
4. Hij/zij ging bij iemand anders van de familie wonen
5. Hij/zij ging in een pleeggezin of instelling wonen
6. Ik ging elders wonen.
7. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
H.38 Waar woont AH02201 (array01-10) nu?
Indien MH99900= 1, 2 of 6 (intact huwelijk, gehuwde LAT-relatie of
mid-echtscheiding in 1 huishouden): [Toon kaart]
[ENQ: Item 3 gaat over de partner uit het referentiehuwelijk]
1. Hij/zij woont alleen
2. Hij/zij woont met zijn/haar partner samen
3. Hij/zij woont bij mijn huidige echtgeno(o)t(e)
4. Hij/zij woont bij iemand anders van de familie
5. Hij/zij woont in een pleeggezin of instelling
6. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AH03801AH03810

Indien MH99900= 4, 5 of 7 (feitelijk of wettelijk
gescheiden)Indien MH99900= 1, 2 of 6 (intact huwelijk, gehuwde
LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden): [Toon kaart]
[ENQ: Item 3 gaat over de partner uit het referentiehuwelijk]
1. Hij/zij woont alleen
2. Hij/zij woont met zijn/haar partner samen
3. Hij/zij woont bij mijn ex- echtgeno(o)t(e)
4. Hij/zij woont bij iemand anders van de familie
5. Hij/zij woont in een pleeggezin of instelling
6. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vraag H.39 (array 01-10) enkel indien AH99601(array 01-10) ≥
15 (leeftijd 15 jaar of ouder) of indien AH99601 is missing
H.39 Wat is de burgerlijke staat van AH02201 (array01-10)?
[Toon kaart]
1. Ongehuwd
2. Wettelijk samenwonend
3. Gehuwd
4. Wettelijk gescheiden
5. Weduwe of weduwnaar

AH03901AH03910

25

Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

 Indien er nog andere niet-inwonende kinderen zijn, ga terug naar
vraag H.23 (array 01-10)

*Einde raster niet-inwonende kinderen *
De volgende vragen gaan over overleden kinderen.
H.40 Hebt u eigen of adoptiekinderen die overleden zijn? Houd geen
rekening met stief- of pleegkinderen.
[ENQ: doodgeboren kinderen die op de dienst bevolking geregistreerd zijn inbegrepen]
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
stel vragen H.41 tot H.50 enkel indien AH04000=1
H.41 Hoeveel overleden kinderen hebt u?
Aantal: 1 tot 5
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AH04000

AH04100

*Begin raster overleden kinderen *
Stel vragen H.42 (array01-05) t.e.m. H.50 (array 01-05) enkel indien
AH04000 = 1 (er zijn overleden kinderen) EN zoveel keer als er
inwonende kinderen zijn (= AH04100) indien AH04100 ≠ 7, 9
Tabel ‘overleden kinderen’ wordt geopend. Maximaal 5 lijnen en 1 lijn per
kind.
H.42 Wat is de voornaam van kind1-05?
[ENQ: Schrijf voornaam voluit. Indien de respondent weigert een voornaam te
geven, noteer de namen van de kinderen dan als kind1, kind2, enz..]

AH04201AH04205

H.43 Was AH04201 (array01-05) een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AH04301AH04305

H.44 Wanneer is AH04201 (array01-05) geboren?
Maand: 01-16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst
en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten.

AH04401AH04405

H.45 Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten.
Stel vraag H.46 (array 01-10) enkel indien AH04501 (array01-05)
=9999 of 7777
H.46 Hoe oud was u bij de geboorte van AH04201 (array01-05)?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten.
Indien AH04601 (array 01-05) > 99 EN AH04601 (array 01-05)
≠777, 999 EN AH06301 (array 01-05) > AH00601; geef volgende
foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet mogelijk;
Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’
H.47 Wanneer is AH04201 (array01-05) overleden?
Maand: 01-16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst
en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten.
Code 66 = "dood geboren"
H.48 Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten.
Code 6666 = "dood geboren"

AH04501AH04505

AH04601AH04605

AH04701AH04705

AH04801AH04805

Stel vraag H.49 (array 01-10) enkel indien AH04801(array01-05) =
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9999
H.49 Hoe oud was AH04201 (array01-05) op moment van
overlijden?
[ENQ: Indien kind jonger dan 1 maand bij overlijden, vul dan 0 maanden
en 0 jaren in.]
Aantal maanden: 01 tot 12
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten.
H.50 Aantal jaren: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten.

AH04901AH04905
AH05001AH05005

*Einde raster overleden kinderen *
AH99923 = Aantal biologische en adoptiekinderen in het huishouden op
moment van interview

AH99923

AH99924 = Aantal biologische en adoptiekinderen in het huishouden jonger
dan 18 op moment van interview

AH99924

AH99925 = Aantal biologische en adoptiekinderen in het huishouden jonger
dan 14 op moment van interview

AH99925

AH99926 = Aantal stiefkinderen in het huishouden op moment van interview

AH99926

AH99927 = Aantal niet-inwonende biologische of adoptiekinderen op moment
van interview

AH99927

* Woning *
Nu volgen er enkele vragen over de woning waar u momenteel in woont.
H.51 Hoe bewoont u deze woning?
[Toon kaart]
1. Als eigenaar of mede-eigenaar
2. Als vruchtgebruiker
3. Als sociaal huurder (woning is een sociale woning of appartement)
4. Als huurder, onderhuurder, huur betalend (niet sociaal huurder)
5. Als gratis bewoner
6. Andere situatie
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
H.52 Hoe ervaart u de kwaliteit van deze woning?
[Toon kaart]
1. Slecht
2. Matig
3. Gemiddeld
4. Goed
5. Uitstekend
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
H.53 Is deze woning te klein, juist gepast of te groot voor het aantal
mensen dat er woont?
1. Te klein
2. Juist gepast
3. Te groot
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
stel vraag H.54 enkel indien AH05100 = 3 of 4 (huurder of sociaal huurder)
H.54
Hoeveel bedraagt de totale huur voor deze woning?
Bedrag: € 000000 tot 99999
Getallen tot 2 cijfers na de komma voorzien
Weet niet (code 999999) en weigering (code 777777) toelaten
Enkel indien AH05401 ≠ 0 EN ≠ 999999 EN ≠ 777777
Per: 1 = week, 2 = maand, 3 = jaar

AH05100

AH05200

AH05300

AH05401

AH05402
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Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

H.55 Bent u eigenaar of mede-eigenaar van een andere woning?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
stel vragen H.56 en H.57 enkel indien AH05100 = 1 of 2 OF AH05500=1
(eigenaar, mede-eigenaar of vruchtgebruiker)
H.56 Moet u of iemand anders in het huishouden een lening voor een
woning afbetalen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag H.57 enkel indien AH05600 = 1
H.57 Hoeveel wordt er afbetaald voor deze lening? Tel alle
afbetalingen samen als er meerdere leningen zijn.
[ENQ: Het gaat over alle afbetalingen die door de leden van DIT huishouden
worden gedaan]
[ENQ: Indien er meerdere leningen zijn voor dit huis of indien er meerdere
leningen zijn voor meerdere huizen, gelieve dan aan de respondent te vragen
om alle bedragen samen te tellen. ]
Bedrag: € 000000 tot 99999
Getallen tot 2 cijfers na de komma voorzien
Weet niet (code 999999) en weigering (code 777777) toelaten
Enkel indien AH05601 ≠ 0 EN ≠ 999999 EN ≠ 777777
Per: 1 = week, 2 = maand, 3 = jaar
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AH05500

AH05600

AH05701

AH05702

Variabelen berekend in CAPI
VARIABELEN BEREKEND IN CAPI OP PARTNERNIVEAU:
DEZE VARIABELEN WORDEN NIET OVERGEDRAGEN MAAR WEL OPNIEUW
BEREKEND
AH99906 = Aantal inwonende kinderen en kleinkinderen in het huishouden
Tel aantal kinderen in het huishouden indien AH00802 (array02-15)
=3,4,5,6,13 of 14

AH99906

AH99907 = Aantal inwonende kinderen in het huishouden
Tel aantal kinderen in het huishouden indien AH00802 (array02-15) =3,4,5,6

AH99907

AH99908: Totaal aantal personen in huishouden van 12 jaar of jonger.
Tel alle leden van het huishouden waarvoor AH99802(array02-15) ≤ 12.
VARIABELEN BEREKEND IN CAPI OP INDIVIDUEEL NIVEAU:
AH99909 = partner in huishouden
Indien AH00802 (array02-15) = 1, 2 (partner of echtgeno(o)t(e)):
AH99909 = 1
Anders: AH99909 = 0

AH99908

Indien AH99909=1
AH99910 = Geslacht van partner in het huishouden
Doorloop personen in huishouden. Indien AH00802 (array02-15) = 1, 2
(partner of echtgeno(o)t(e))  geef geslacht AH00702 (array02-15)
AH99910 = 1 indien AH00702 (array2-15) = 1 (mannelijk)
AH99910 = 2 indien AH00702 (array2-15) = 2 (vrouwelijk)
Indien AH99909=1
AH99911 = Leeftijd van de partner in het huishouden
Doorloop personen in huishouden. Indien AH00802 (array02-15) = 1, 2

AH99909

AH99910

AH99911
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(partner of echtgeno(o)t(e)) en AH99802(array02-15)>15 geef leeftijd
[AH99802(array 02-15)
AH99912
AH99912 = Aantal inwonende biologische of adoptiekinderen van de
respondent
Tel aantal biologische of adoptiekinderen van de respondent in
huishoudraster indien AH00802 (array02-15) = 3, 4
AH99913
AH99913 = Aantal niet-inwonende biologische of adoptiekinderen van de
respondent
Tel aantal biologische of adoptiekinderen van de respondent in raster nietinwonende kinderen indien AH02701 (array01-10) = 1, 2
AH99914
AH99914 = Totaal aantal biologische of adoptiekinderen van de respondent
= AH99912+ AH99913
AH99915
AH99915 = Woont moeder van respondent in huishouden?
AH99915 = 1 (moeder R woont in huishouden) indien AH00802 (array02-15)
= 8 EN AH00702 (array02-15) = 2
Anders: AH99915 = 0 (moeder R woont niet in huishouden)
AH99916
AH99916 = Woont vader van respondent in huishouden?
AH99916 = 1 (vader R woont in huishouden) indien AH00802 (array02-15) =
8 EN AH00702 (array02-15) = 1
Anders: AH99916 = 0 (vader R woont niet in huishouden)
AH99917
AH99917 = Woont schoonmoeder van respondent in huishouden?
AH99917 = 1 (schoonmoeder R woont in huishouden) indien AH00802
(array02-15) = 11 EN AH00702 (array02-15) = 2
Anders: AH99917 = 0 (schoonmoeder R woont niet in huishouden)
AH99918
AH99918 = Woont schoonvader van respondent in huishouden?
AH99918 = 1 (schoonvader R woont in huishouden) indien AH00802
(array02-15) = 11 EN AH00702 (array02-15) = 1
Anders: AH99918 = 0 (schoonvader R woont niet in huishouden)
Enkel indien MH99900 = 1, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk of midechtscheiding in 1 huishouden) EN AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde
partner)
AH99919 = Aantal inwonende biologische of adoptiekinderen van de
echtgeno(o)t(e) van de respondent
Tel aantal biologische of adoptiekinderen van de echtgeno(o)t(e) van de
respondent in huishoudraster:
Indien AH00802 (array02-15) = 3 EN AH00902 (array02-15) = 1, 2
Indien AH00802 (array02-15) = 4 EN AH00902 (array02-15) = 1, 2
Indien AH00802 (array02-15) = 5

AH99919
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P.

Ouders en ouderlijk huis

Nu willen we enkele vragen stellen over uw ouders en uw ouderlijk huis.
P.1
Wanneer bent u voor het eerst zelfstandig gaan wonen? We hebben
het niet over in de week op kot gaan.
[ENQ: Het betreft hier een periode van minstens 3 maanden zelfstandig wonen]
Maand: 01 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst
en winter, einde van het jaar =16]
[ENQ: code 88 = respondent heeft nooit bij ouders gewoond, respondent woonde nog
nooit apart van ouders]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) en niet van toepassing (code 88)
toelaten.

AP00100

P.2
Jaar: 1850-2011
[ENQ: code 8888 = respondent heeft nooit bij ouders gewoond, respondent woonde
nog nooit apart van ouders]
Weet niet (code 9999), weigering (code 7777) en niet van toepassing (code
8888) toelaten.

AP00200

INDIEN AP00200 = 7777 of 9999
P.3
Hoe oud was u toen u voor het eerst zelfstandig ging wonen? We
hebben het niet over in de week op kot gaan.
[ENQ: code 888 = respondent heeft nooit bij ouders gewoond, respondent
woonde nog nooit apart van ouders]
Leeftijd: 0 – 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) en niet van toepassing
(code 888) toelaten

AP00300

De volgende vragen gaan over uw biologische ouders. Indien u als kind ooit door een
ouderpaar geadopteerd bent, gaan de vragen over uw adoptieouders.
P.4
Zijn uw ouders gehuwd of ooit gehuwd geweest?
[Enq: We hebben het hier over uw biologische ouders, tenzij u als kind ooit door een
ouderpaar geadopteerd bent, dan bedoelen we uw adoptieouders.]
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag P.5 enkel indien AP00400 = 2
P.5
Wonen of woonden uw ouders ooit ongehuwd samen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag P.6 enkel indien AP00400= 1 OF AP00500=1 (ouders ooit gehuwd
of samengewoond)
P.6
Zijn uw ouders definitief uit elkaar gegaan?
[ENQ: Het gaat hier om een definitieve breuk, de ouders zijn achteraf niet terug
samengekomen]
1. Ja, ze zijn wettelijk gescheiden
2. Ja, ze zijn uit elkaar gegaan
3. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vragen P.7 t.e.m. P.9 enkel indien AP00600 = 1, 2 (ouders
gescheiden of uit elkaar gegaan)
P.7
Wanneer zijn uw ouders definitief uit elkaar gegaan? Dit is het
moment waarop ze definitief apart zijn gaan wonen.
Maand: 01 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;

AP00400

AP00500

AP00600

AP00700
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herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
P.8
Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten.
Stel vraag P.9 enkel indien AP00800 = 9999 of 7777
P.9
Hoe oud was u toen uw ouders uit elkaar gingen?
Leeftijd: 0-99
Code 666 = Vóór de geboorte van R
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten

AP00800

AP00900

* Ouders *
P.10 Leeft uw moeder nog?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag P.11 enkel indien AP01000 = 2
P.11 Wanneer is uw moeder overleden?
Maand: 01 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
P.12 Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten.
P.13 Wanneer is uw moeder geboren?
Maand: 01 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst
en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
P.14 Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten.
Stel vraag P.15 enkel indien AP01400 = 9999 of 7777 EN AP01000 = 1
(moeder leeft nog)
P.15 Hoe oud is uw moeder?
Leeftijd: 0 – 120
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Stel vraag P.16 enkel indien (AP01400 = 9999 (weet niet) OF AP01200=
9999 (weet niet)) EN NIET (AP01400 = 9999 (weet niet) EN AP01200 =
9999 (weet niet)) EN AP01000 = 2 (moeder leeft niet meer)
P.16 Hoe oud was uw moeder toen ze overleed?
Leeftijd: 0 – 120
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
P.17 Wat is het hoogst behaalde diploma van uw moeder?
[Toon kaart]
1. Ongeschoold - geen diploma of getuigschrift
2. Lager onderwijs
3. Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
4. Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
5. Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
6. Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
7. Lager secundair buitengewoon onderwijs (BUSO)
8. Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9. Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10. Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11. Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO)
12. Hoger secundair buitengewoon onderwijs (BUSO)

AP01000

AP01100

AP001200

AP01300

AP01400

AP01500

AP01600

AP01700
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13. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (3 jaar)
14. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (4 jaar)
15. Universitair onderwijs
16. Post-universitair onderwijs
17. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
P.18 Had uw biologische moeder bij haar geboorte de Belgische
nationaliteit?
[ENQ: In geval van adoptie gaat het nu om de biologische moeder en niet om de
adoptiemoeder.]
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag P.19 enkel indien AP01800 = 2
P.19
Welke nationaliteit had uw biologische moeder bij haar geboorte?
Codering met uitgebreide lijst van landen
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten

AP01800

AP01900

De volgende vragen gaan over uw biologische vader. Indien u geadopteerd bent, gaan de
vragen over uw adoptievader.
P.20 Leeft uw vader nog?
AP02000
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag P.21 enkel indien AP02000 = 2
P.21 Wanneer is uw vader overleden?
Maand: 01 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
P.22 Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten.
P.23 Wanneer is uw vader geboren?
Maand: 01 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst
en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
P.24 Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten.
Stel vraag P.25 enkel indien AP02400 = 9999 of 7777 EN AP02000 = 1
(vader leeft nog)
P.25 Hoe oud is uw vader?
Leeftijd: 0 – 120
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Stel vraag P.26 enkel indien (AP02400 = 9999 (weet niet) OF AP02200=
9999 (weet niet)) EN NIET (AP02400 = 9999 (weet niet) EN AP02200=
9999 (weet niet)) EN AP02000 = 2 (vader leeft niet meer)
P.26 Hoe oud was uw vader toen hij overleed?
Leeftijd: 0 – 120
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
P.27 Wat is het hoogst behaalde diploma van uw vader?
[Toon kaart]
1. Ongeschoold - geen diploma of getuigschrift
2. Lager onderwijs
3. Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
4. Lager secundair technisch onderwijs (TSO)

AP02100

AP02200

AP02300

AP02400

AP02500

AP02600

AP02700
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5. Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
6. Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
7. Lager secundair buitengewoon onderwijs (BUSO)
8. Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9. Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10. Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11. Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO)
12. Hoger secundair buitengewoon onderwijs (BUSO)
13. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (3 jaar)
14. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (4 jaar)
15. Universitair onderwijs
16. Post-universitair onderwijs
17. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
P.28 Had uw biologische vader bij zijn geboorte de Belgische nationaliteit?
[ENQ: In geval van adoptie gaat het nu om de biologische vader en niet om de
adoptievader.]
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag P.29 enkel indien AP02800 = 2
P.29 Welke nationaliteit had uw biologische vader bij zijn geboorte?
Codering met uitgebreide lijst van landen
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten

AP02800

AP02900

* Broers en zussen *
De volgende vragen gaan over broers en zussen.
P.30 Hoeveel broers en zussen hebt u in totaal? We bedoelen zowel
biologische en adoptiebroers of –zussen, halfbroers of –zussen en stiefbroers
of –zussen.
[ENQ: overleden broers en zussen tellen mee]
Aantal: 00-20
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vraag P.31 enkel indien AP03000 ≠ 0
P.31 Indien AP03000 ≠ 0, 1, 99, 77; zeg: Hoeveel van deze broers en
zussen zijn ooit gehuwd?
Indien AP03000 = 1; zeg: Is deze broer of zus ooit gehuwd?
Aantal: 00-20
Indien AP03000 = 1: [ENQ: Geef 1 in voor "ja" en 0 voor "neen"]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vraag P.32 enkel indien AP03100 ≠ 0
P.32
Indien AP03100 ≠ 0, 1, 99, 77; zeg: Hoeveel van deze broers
en zussen zijn ooit gescheiden of in een echtscheidingsprocedure
betrokken?
Indien AP03100 = 1; zeg: Is deze broer of zus ooit gescheiden of in
een echtscheidingsprocedure betrokken?
[ENQ: We hebben het hier zowel over een wettelijke als over een feitelijke
scheiding. Uit elkaar gaan na ongehuwd samengewoond te hebben rekenen
we niet mee.]
Aantal: 00-20
Indien AP03000 = 1: [ENQ: Geef 1 in voor "ja" en 0 voor "neen"]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AP03000

AP03100

AP03200
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Y.1

Selectie van het targetkind

Indien AX99905=1(eerste geïnterviewde partner)
Biologische en adoptiekinderen van R uit raster van het huishouden en uit het raster van
niet-inwonende kinderen worden samengevoegd in een tabel. Kinderen uit HHraster
komen op posities 1-14 in nieuwe tabel, kinderen uit raster niet-inwonende kinderen
komen op posities 15-24. De in te lezen gegevens moeten per lijn van deze nieuwe tabel
telkens uit de corresponderende lijnen van de brontabel komen.
Overzicht van kinderen van respondent
•
TY00101(array01-24)= kind van R
0. Geen kind van respondent
1. Kind van respondent
Indien AH00802(array02-15)=3 ,4 (inwonend biologisch of adoptief kind
van respondent) dan TY00101(array01-14)=1
Indien AH02701(array01-10)=1,2 (niet-inwonend biologisch of adoptief
kind van respondent) dan TY00101(array15-24)=1
Anders: TY00101(array01-24)=0

TY00101(0124)

Indien nieuwe tabel leeg blijft (er zijn geen kinderen) dan
TY01100=0
MY99907=0
TY00201 tot en met MY99905=‘LEEG’
Zoniet, indien er kinderen zijn in tabel, bereken variabelen TY00201 tot
en met MY99908
Voor alle biologische en adoptieve kinderen van respondent (TY00101=1)
bereken volgende variabelen:
•
TY00201(array01-24)= Voornaam kind van respondent
Indien AH00802(array02-15)=3,4 DAN TY00201(array0114)=AH00202(array 02-15)
Indien AH02701(array01-10)=1,2 DAN TY00201(array1524)=AH02201(array01-10)

TY00201(0124)

•
1.
2.
-

TY00301(array01-24)= Afstamming ten op zichte van respondent
Biologisch kind
Adoptiekind
Indien AH00802(array02-15)=3 (biologisch inwonend kind) OF
AH02701(array01-10)=1 (biologisch niet-inwonend kind) DAN
TY00301(array01-24)=1

TY00301(0124)

-

Indien AH00802(array02-15)=4 (adoptief inwonend kind) OF
AH02701(array01-10)=2 (adoptief niet-inwonend kind) DAN
TY00301(array01-24)=2

•

TY00401(array01-24)= Afstamming ten opzichte van partner uit
referentiehuwelijk van respondent
Biologisch kind
Adoptiekind
Geen kind
Indien AH00902(array02-15)=1 (biologisch kind van partner uit
referentiehuwelijk van respondent) OF AH02801(array01-10)=1
(biologisch kind van partner uit referentiehuwelijk van respondent)
DAN TY00401(array01-24)=1
Indien AH00902(array02-15)=2 (adoptief kind van partner uit
referentiehuwelijk van respondent) OF AH02801(array01-10)=2
(adoptief kind van partner uit referentiehuwelijk van respondent)
DAN TY00401(array01-24)=2
Indien AH00902(array02-15)=3 (geen kind van partner uit
referentiehuwelijk van respondent) OF AH02801(array01-10)=3
(geen kind van partner uit referentiehuwelijk van respondent) DAN
TY00401(array01-24)=3

1.
2.
3.
-

-

-

TY00401(0124)
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•
1.
2.
-

TY00501(array01-24)= woonsituatie ten opzichte van respondent
Inwonend
Niet-inwonend
TY00501(array01-14)=1
TY00501(array15-24)=2

TY00501(0124)

•
1.
2.

TY00601(array01-24)= woonsituatie tov P
Inwonend
Niet-inwonend

TY00601(0124)

TY00601(array01-24)=1 indien:
MH99900=1,6 (feitelijke leefsituatie is intact huwelijk of mid
echtscheiding in 1 huishouden) EN TY00501(array01-24)=1(kind
inwonend bij respondent) OF
MH99900=2,4,5,7 (feitelijke leefsituatie gehuwde LAT-relatie,
feitelijk gescheiden in aparte huishoudens of wettelijk gescheiden)
EN AH01502(array02-15)=1 (verblijfsregeling) OF
MH99900=2,4,5,7 (feitelijke leefsituatie gehuwde LAT-relatie,
feitelijk gescheiden in aparte huishoudens of wettelijk gescheiden)
EN TY00501(array01-24)= 2 (kind niet inwonend bij respondent) EN
AH03801 (array 01-10)=3 (kind inwonend bij ex-echtgeno(o)t(e))
TY00601(array01-24)=2 indien:
MH99900=1,6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk of mid
echtscheiding in 1 huishouden) EN TY00501(array01-24)=2 (kind
inwonend bij respondent) OF
MH99900=2,4,5,7 (feitelijke leefsituatie gehuwde LAT-relatie,
feitelijk gescheiden in aparte huishoudens of wettelijk gescheiden)
EN AH01502(array02-15)=2 (geen verblijfsregeling) OF
MH99900=2,4,5,7 (feitelijke leefsituatie gehuwde LAT-relatie,
feitelijk gescheiden in aparte huishoudens of wettelijk gescheiden)
EN TY00501(array01-24) =2 (kind niet inwonend bij respondent) EN
AH03801 (array 01-10)≠3 (kind niet inwonend bij exechtgeno(o)t(e))
•
-

•
-

•
-

•
0.
1.

TY00701(array01-24)=leeftijd kind (in verstreken jaren)
Indien TY00501(array01-24)=1 (kind inwonend bij respondent) DAN
TY00701(array01-14)= AH99802(array02-15)
Indien TY00501(array01-24)=2 (kind niet inwonend bij respondent)
DAN TY00701(array15-24)= AH99601(array01-10)

TY00701(0124)

TY01401(array01-24)=geboortejaar kind
Indien TY00501(array01-24)=1 (kind inwonend bij respondent) DAN
TY01401(array01-14)= AH00502(array02-15)
Indien TY00501(array01-24)=2 (kind niet inwonend bij respondent)
DAN TY01401(array15-24)= AH02501(array01-10)

TY01401(0124)

TY00801(array01-24)=geslacht kind
Indien TY00501(array01-24)=1 (kind inwonend bij respondent) DAN
TY00801(array01-14)= AH00702(array02-15)
Indien TY00501(array01-24)=2 (kind niet inwonend bij respondent)
DAN TY00801 (array15-24)= AH02301(array01-10)

TY00801(0124)

TY00901(array01-24)=Afstamming beide partners gelijk
Geen gelijke afstamming van beide partners
Gelijke afstamming van beide partners

TY00901(0124)

TY00901(array01-24)=1 indien:
TY00301(array01-24)= 1 (biologisch kind van respondent) EN
TY00401(array01-24)=1 (biologisch kind van partner uit
referentiehuwelijk van respondent) OF
TY00301(array01-24)= 2 (adoptief kind van respondent) EN
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TY00401(array01-24)=2 (adoptief kind van partner uit
referentiehuwelijk van respondent)
TY00901(array01-24)=0 indien:
TY00301(array01-24)= 1 (biologisch kind van respondent) EN
TY00401(array01-24)=2(adoptief kind van partner uit
referentiehuwelijk van respondent) OF
TY00301(array01-24)= 2 (adoptief kind van respondent) EN
TY00401(array01-24)=1(biologisch kind van partner uit
referentiehuwelijk van respondent) OF
TY00401 (array 01-24)= 3 (geen kind van respondent)
Typering van kinderen van R
•
TY01001(array01-24)=Type TK
Type 1 = IITK (inwonend bij beide partners en 10 jaar of ouder)
Type 2 = ITK1 (inwonend bij P1, niet-inwonend bij partner P2 en 10 jaar of ouder)
Type 3 = ITK2 (inwonend bij partner P2, niet-inwonend bij P1 en 10 jaar of ouder)
Type 4 = NTK (niet-inwonend bij beide partners en 18 jaar of ouder)
Type 5 = IATK (inwonend bij beide partners en jonger dan 10 jaar)
Type 6 = IATK1 (inwonend bij P1, niet-inwonend bij P2 en jonger dan 10 jaar)
Type 7 = IATK2 (inwonend bij P2, niet-inwonend bij P1 en jonger dan 10 jaar)
Type 8 = NATK (niet-inwonend bij beide partners en jonger dan 18 jaar)

TY01001(0124)

Type 1 = IITK (inwonend bij beide partners en 10 jaar of ouder)
TY01001(array01-24)=1 indien:
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=1 (inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=1 (inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent) EN (TY01401(array01-24) ≤1999 OF TY00701(array0124)≥10)(kind is 10 jaar of ouder)
Type 2 = ITK1 (inwonend bij P1, niet-inwonend bij partner P2 en 10 jaar of ouder)
TY01001(array01-24)=2 indien:
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=1 (inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=2 (niet-inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent) EN AX99903=1 (respondent is partner 1) EN
(TY01401(array01-24) ≤1999 OF TY00701(array01-24)≥10) (kind is
10 jaar of ouder) OF
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=2 (niet-inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=1 (inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent) EN AX99903=2 (respondent is partner 2) EN
(TY01401(array01-24) ≤1999 OF TY00701(array01-24)≥10) (kind is
10 jaar of ouder)
Type 3 = ITK2 (inwonend bij partner P, niet-inwonend bij R en 10 jaar of ouder)
TY01001(array01-24)=3 indien:
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=1 (inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=2 (niet-inwonend bij P) EN AX99903=2 EN
(TY01401(array01-24) ≤1999 OF TY00701(array01-24)≥10) (kind is
10 jaar of ouder) OF
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=2 (niet-inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=1 (niet-inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent) EN AX99903=1 (respondent is partner 1) EN
(TY01401(array01-24) ≤1999 OF TY00701(array01-24)≥10) (kind is
10 jaar of ouder)
Type 4 = NTK (niet-inwonend bij beide partners en 18 jaar of ouder)
TY01001(array01-24)=4 indien:
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=2 (niet-inwonend bij respondent) EN
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TY00601(array01-24)=2 (niet-inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent)EN (TY01401(array01-24) ≤1991 OF TY00701(array0124)≥18)(kind is 18 jaar of ouder)
Type 5 = IATK (inwonend bij beide partners en jonger dan 10 jaar)
TY01001(array01-24)=5 indien:
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=1 (inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=1 (inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent) EN (TY01401(array01-24) >1999 OF TY00701(array01-24) <
10)(kind is jonger dan 10 jaar)
Type 6 = IATK1 (inwonend bij P1, niet-inwonend bij P2 en jonger dan 10 jaar)
TY01001(array01-24)=6 indien:
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=1 (inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=2 (niet-inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent) EN AX99903=1 (respondent is partner 1) EN
(TY01401(array01-24) >1999 OF TY00701(array01-24) < 10) (kind
is jonger dan 10 jaar) OF
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=2 (niet-inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=1 (inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent)EN AX99903=2 (respondent = partner 2)EN
(TY01401(array01-24) >1999 OF TY00701(array01-24) < 10) (kind
is jonger dan 10 jaar)
Type 7 = IATK2 (inwonend bij P2, niet-inwonend bij P1 en jonger dan 10 jaar)
TY01001(array01-24)=7 indien:
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=1 (inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=2 (niet-inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent) EN AX99903=2 (respondent is partner 2) EN
(TY01401(array01-24) >1999 OF TY00701(array01-24) < 10) (kind
is jonger dan 10 jaar) OF
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=2 (niet-inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=1 (inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent)) EN AX99903=1 EN (TY01401(array01-24) >1999 OF
TY00701(array01-24) < 10) (kind is jonger dan 10 jaar)
Type 8 = NATK (niet-inwonend bij beide partners en jonger dan 18 jaar)
TY01001(array01-24)=8 indien:
TY00901(array01-24)=1 (gelijke biologische afstamming) EN
TY00501(array01-24)=2 (niet-inwonend bij respondent) EN
TY00601(array01-24)=2 (niet-inwonend bij (ex-)echtgeno(o)t(e) van
respondent) EN (TY01401(array01-24) >1991 OF TY00701(array01-24) <
18) (kind is jonger dan 18 jaar)
Selectie van targetkind
•
0.
1.

TY01101(array01-24)=Prioritair TK
Niet prioritair
Prioritair

TY01101(0124)

BEKIJK KOLOM TY01001(01-24) EN KEN PRIORITEITEN AAN KINDEREN
TOE. DE LAAGST VOORKOMENDE WAARDE KRIJGT PRIORITEIT EN DUS
CODE 1, DE REST KRIJGT 0 OP TY01101.
Indien AX99903=1 (partner 1), stel prioriteiten op als volgt:
CODES 1 EN 2 OP TY01001 ZIJN GELIJK AAN ELKAAR QUA PRIORITEIT,
CODES 5 EN 6 OOK.
PRIORITEITEN IN VOLGORDE:
1,2 (IITK, ITK1)
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3 (ITK2)
4 (NTK)
5,6 (IATK, (IATK1)
7 (IATK2)
8 (NATK)
Indien AX99903= 2 (partner 2), stel prioriteiten op als volgt:
CODES 1 EN 3 OP TY01001 ZIJN GELIJK AAN ELKAAR QUA PRIORITEIT,
CODES 5 EN 7 OOK.
PRIORITEITEN IN VOLGORDE:
1,3 (IITK, ITK2)
2 (ITK1)
4 (NTK)
5,7 (IATK, (IATK2)
6 (IATK1)
8 (NATK)
-

Indien bij meerdere kinderen TY01101(array01-24)=1, selecteer at
random uit deze lijst dan 1 kind op basis van seedvalue van
computer.

TY01200: Biologische of adoptiekinderen in referentiehuwelijk aanwezig,
selectie targetkind van toepassing
0. Er werd geen TK geselecteerd
1. Er werd een TK geselecteerd

TY01200

TY01300: Aantal kinderen uit referentiehuwelijk met identieke
afstamming (biologisch of adoptie) t.o.v. beide partners
Tel aantal kinderen in tabel waarvoor TY00901(array01-24)= 1 (gelijke
afstamming ten opzichte van beide partners)

TY01300

TY01400: zijn er kinderen uit het referentiehuwelijk met identieke
afstamming?
Indien TY01300= 0, dan TY01400=0
Indien TY01300≠0, dan TY01400=1
TY01400=0: er zijn geen kinderen met identieke afstamming in referentiehuwelijk
TY01400=1: er zijn kinderen met identieke afstamming in referentiehuwelijk
Uitkomstvariabelen targetkind

TY01400

•
AY99900 = Status interview targetkind
AY99900 = 0
0. Targetkind niet geïnterviewd
1. Targetkind geïnterviewd

AY99900

•
AY99901 = Type targetkind
AY99901=TY01001(geselecteerd kind)

AY99901

•
AY99902 = Voornaam targetkind
AY99902=TY00201(geselecteerd kind)

AY99902

•
AY99903 = Leeftijd targetkind
AY99903= TY00701(geselecteerd kind)

AY99903

•
AY99904 = geslacht targetkind
1. Man
2. Vrouw
AY99904=TY00801(geselecteerd kind)

AY99904

•
0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

AY99905 = HHcomponent
Huishouden beide gehuwde partners
Huishouden van partner 1
Huishouden van partner 2
Huishouden van beide partners (bi-locatie)
Ander huishouden

AY99905
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AY99905=0 indien
AY99901=1,5 (type targetkind is IITK of IATK)EN MH99900=1,6
(feitelijke leefsituatie intact huwelijk of mid-echtscheiding in 1
huishouden)
AY99905=1 indien
AY99901=2,6 (type targetkind is ITK1 of IATK1)
AY99905=2 indien
AY99901=3,7 (type targetkind is ITK2 of IATK2)
AY99905=3 indien
AY99901=1,5 (type targetkind is IITK of IATK) EN MH99900=2,4,5
of 7 (feitelijke leefsituatie gehuwde LAT-relatie, feitelijk gescheiden
in aparte huishoudens of wettelijk gescheiden)
AY99905=4 indien
AY99901=4,8 (type targetkind is NTK of NATK)
•
AY99906: Huishoudnummer targetkind
AY99906=AX99901 (wortel)*100000 + AX99902 (stam)*10 +AY99905
(rangnummer interview)

AY99906

•
AY99907: Targetkind geselecteerd
AY99907=TY01200:
0. Er werd geen TK geselecteerd
1. Er werd een TK geselecteerd

AY99907

AY99919 = Rang targetkind in huishoudrooster en rooster nietinwonende kinderen
Rang: 02-25

AY99919

Overdracht naar M-database
MY99900: status interview targetkind
MY99900 = AY99900
MY99901: type targetkind
MY99901= AY99901
MY99902: voornaam targetkind
MY99902 = AY99902
MY99903: leeftijd targetkind
MY99903 = AY99903
MY99904: geslacht targetkind
MY99904 = AY99904
MY99905: HH-component targetkind
MY99905 = AY99905
MY99906: HH-nummer targetkind
MY99906 = AY99906
MY99907: Biologische of adoptiekinderen in referentiehuwelijk aanwezig,
selectie targetkind van toepassing
MY99907 = AY99907
MY99908: Aantal kinderen uit referentiehuwelijk met identieke
afstamming (biologisch of adoptie) t.o.v. beide partners
MY99908= TY01300
MY99911: Identificatienummer targetkind
Indien MY99905=0,1,2,3 DAN
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MY99911=AX99901 (wortel)*100000 + AX99902 (stam)*10 +3
Indien MY99905=4 DAN
MY99911=AX99901 (wortel)*100000 + AX99902 (stam) *10 +4
MY99919: Rang targetkind in huishoudrooster en rooster niet-inwonende
kinderen
MY99919 = AY99919
Controle bij tweede interview voor wijziging woonsituatie targetkind t.o.v. partner uit
interview 2.
Indien AX99905=2 (tweede geïnterviewde partner)
Stel vraag Y.0(01) enkel indien AX99903=1(respondent is partner 1) EN
MY99901=1,2,5,6 (Type targetkind is IITK, ITK1, IATK of IATK1) OF
Indien AX99903=2 (respondent is partner 2)EN MY99901=1,3,5,7 (Type
targetkind is IITK, ITK2, IATK of IATK2)
Y.0 (01) Klopt het dat uw kind [MY99902]deel uitmaakt van uw
huishouden?
Stel vraag Y.0 (03) enkel indien AX99903=1 (respondent is partner 1)EN
MY99901=3,4,7,8 (Type targetkind is ITK2, NTK, IATK2 of NATK) OF
Indien AX99903=2(respondent is partner 2) EN MY99901=2,4,6,8 (Type
targetkind is ITK, NTK, IATK of NATK)
Y.0 (03) Klopt het dat uw kind [MY99902] geen deel uitmaakt van uw
huishouden?
1. Ja
2. Neen
Stel Y.0 (02) enkel indien AY00001= 2 OF indien AY00003 = 1, 2,
(targetkind maakt geen deel uit van huishouden)
Y.0 (02) Waar woont [MY99902] dan?
Indien MH99900= 4, 5 of 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of
wettelijk gescheiden): [Toon Kaart]
1. U en uw ex-echtgeno(o)t(e) wonen samen met hem/haar in 1
huishouden
2. Hij/zij woont alleen bij u en niet bij uw ex-echtgeno(o)t(e)
3. Hij/zij woont alleen bij uw ex-echtgeno(o)t(e) en niet bij u
4. Hij/zij woont afwisselend bij u en uw ex-echtgeno(o)t(e)
5. Hij/zij woont niet bij u en niet bij uw ex-echtgeno(o)t(e)
6. Hij/zij is overleden

AY00001

AY00003

AY00002

Indien MH99900= 1, 2 of 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk,
gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden): [Toon
Kaart]
1. U en uw echtgeno(o)t(e) wonen samen met hem/haar in 1 huishouden
2. Hij/zij woont alleen bij u en niet bij uw echtgeno(o)t(e)
3. Hij/zij woont alleen bij uw echtgeno(o)t(e) en niet bij u
4. Hij/zij woont afwisselend bij u en uw echtgeno(o)t(e)
5. Hij/zij woont niet bij u en niet bij uw echtgeno(o)t(e)
6. Hij/zij is overleden
Indien AY00001 = 1, dan AY99905(HH-component bij interview 2)=
MY99905
Indien AY00001=2 OF ‘leeg’, maak AY99905 aan
Indien AX99903=1 (partner 1):
• Indien AY00002=1 DAN AY99905=0
• Indien AY00002=2 DAN AY99905=1
• Indien AY00002=3 DAN AY99905=2
• Indien AY00002=4 DAN AY99905=3
• Indien AY00002=5 DAN AY99905=4

AY99905
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•

Indien AY00002=6 DAN AY99905=8

Indien AX99903=2 (partner 2):
• Indien AY00002=1 DAN AY99905=0
• Indien AY00002=2 DAN AY99905=2
• Indien AY00002=3 DAN AY99905=1
• Indien AY00002=4 DAN AY99905=3
• Indien AY00002=5 DAN AY99905=4
• Indien AY00002=6 DAN AY99905=8
Indien AY00001= 2 OF ‘leeg’:
MY19905=MY99905
MY29905=AY99905
MY99905=AY99905

MY99905

VANAF HIER WORDT VERDER GEWERKT MET DE GECORRIGEERDE
HUISHOUDCOMPONENT
Indien MY99905 = 8 (targetkind is overleden)
Volgende tekst verschijnt op het scherm:
We bieden u vooreerst onze oprechte deelneming aan. Deze vragenlijst
bevat een heel aantal vragen over [MY99902]. Indien u dat wenst,
wordt het interview hier stopgezet. Indien u verkiest het interview te
onderbreken, wordt u uiteraard zoals afgesproken vergoed voor uw
bereidwilligheid en deelname aan dit interview.
Indien we het interview verder zetten, kunt u de vragen die we stellen
over [MY99902] ‘nu’, beantwoorden over de periode vlak voor
[MY99902] overleed. Wilt u het interview onderbreken of verderzetten?
*Mogelijkheid tot afbreken voorzien indien R dit wenst*
Maak nieuw HH-nummer aan AY99906
•
AY99906: Huishoudnummer targetkind
AY99906=AX99901 (wortel)*100000 + AX99902 (stam)*10
+AY99905(huishoudcomponent targetkind)

AY99906

MY19906=MY99906
MY29906=AY99906
MY99906=MY29906

MY99906

Maak AY99908 = wijziging in woonsituatie targetkind of niet
Indien MY19905≠’leeg’ EN MY29905≠’leeg’, dan AY99908= 1 (er is
wijziging in targetkind)
Indien MY19905=‘leeg’ EN MY29905=‘leeg’, dan AY99908= 0 (er is
GEEN wijziging in targetkind)

AY99908

Toestemming deelname targetkind vragen
Indien AX99905=1 (eerste geïnterviewde partner)
Indien MY99901=1,2,3 (type targetkind is IITK, ITK1 of ITK2)EN
MY99903≥18 (targetkind ouder dan 18 jaar)
Zoals vermeld zullen we meerdere personen bevragen. [MY99902] werd
geselecteerd om ook mee te werken aan dit onderzoek. We zullen ook
[MY99902] contacteren voor een interview.
Indien MY99901=1,2,3 (type targetkind is IITK, ITK1 of ITK2) EN
MY99903< 18 (targetkind jonger dan 18 jaar)
Y.1 Zoals vermeld zullen we meerdere personen bevragen. [MY99902]
werd geselecteerd om ook mee te werken aan dit onderzoek. Gaat u
ermee akkoord dat wij [MY99902] bevragen? Het interview zal
gemiddeld 40 minuten duren.
1. Ja
2. Neen
Stel vraag Y.2 enkel indien AY00100 = 2 (geen toestemming)
Y.2
Kunt u één of meerdere redenen aangeven waarom u niet wilt

AY00100

AY00201 –
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dat [MY99902] deelneemt aan dit onderzoek?
Meerdere antwoorden mogelijk
Coderen met 7 dummies (0/1)
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Ik wil hem/haar er niet mee belasten
2. Hij/zij heeft het moeilijk met de (echt)scheiding
3. Hij/zij is ziek
4. Hij/zij is met vakantie
5. Hij/zij heeft een mentale en/of fysieke handicap
6. Ik heb het contact verloren/verbroken
7. Andere reden
Stel vraag Y.3 enkel indien MH99900=7,4,5 (feitelijke leefsituatie
wettelijk of feitelijk gescheiden) EN AY00100 = 1 (toestemming om
targetkind te bevragen) EN:
AX99903= 1 (partner 1 ) en MY99901= 1 of 2 (type targetkind is
IITK of ITK1) OF
AX99903= 2 (partner 2) en MY99901= 1 of 3(type targetkind is
IITK of ITK2)]
Y.3
Indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden), zeg: Denkt u dat uw ex-echtgeno(o)t(e) hiertegen bezwaar
zou hebben?
Indien MH99900 = 4 of 5 (feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden),
zeg: Denkt u dat uw ex-echtgeno(o)t(e) hiertegen bezwaar zou hebben?
1. Ja
2. Neen
3. Ik weet het niet
Indien AY00300 = 3 (weet niet), laat volgende melding verschijnen op
het scherm voor de interviewer: ‘Het is voor dit onderzoek heel
belangrijk dat ook [MY99902] meewerkt. Uiteraard mag hij/zij zelf nog
weigeren om deel te nemen of weigeren om op bepaalde vragen te
antwoorden.’
•
AY99909=Status contactname TK voor interview fase 1
0 = Er is geen contactname nodig
1= Contactname mag gebeuren
2 = Geen contactname want toestemming geweigerd
3 = On hold, toestemming tweede interview is nodig

AY00207

AY00300

AY99909

AY99909=1 (contactname) indien:
MY99903≥18 (targetkind is 18 jaar of ouder) EN MY99901=1,2,3
(targetkind woont in bij beide ouders, bij partner 1 of bij partner 2)
OF
MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk, gehuwde
LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden) en MY99901=1,
2, 3 (targetkind 10 jaar of ouder en woont in bij beide ouders, bij
partner 1 of bij partner 2)en MY99903<18 (targetkind jonger dan
18 jaar) EN AY00100=1 (toestemming van respondent) OF
MH99900 = 4,5,7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden) en MY99901=1 (targetkind woont in bij beide
partners) en MY99903<18 (tergetkind is jonger dan 18 jaar) EN
AY00100=1 (toestemming van respondent))EN AY00300=2 (geen
bezwaar ex-echtgeno(o)t(e)) OF
MY99903<18 (targetkind jonger dan 18 jaar) EN AY00100=1
(toestemming van respondent) EN AY00300=2 (weet niet of exechtgeno(o)t(e) bezwaar zal hebben)EN [(MY99901=2 (targetkind
is ouder dan 10 jaar en inwonend bij partner1) EN AX99903=1
(partner 1)) OF (MY99901=3 (targetkind is ouder dan 10 jaar en
inwonend bij partner 2) EN AX99903=2 (partner 2)]
AY99909=0 (geen contactname nodig) indien MY99901=4,5,6,7, 8
(targetkind woont niet in bij beide ouders, noch bij partner 1 of partner
2)
AY99909=2 (contactname geweigerd) indien MY99901=1,2,3 EN
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AY00100=2 (targetkind woont in bij beide ouders, enkel bij partner 1 of
enkel bij partner 2)
AY99909=3 (on hold) indien
MY99903<18 (targetkind is jonger dan 18 jaar) EN AY00100=1
(toestemming van respondent) EN AY00300=1,3 (mogelijk bezwaar
van ex-echtgeno(o)t(e)) EN MY99901=1 OF
MY99903<18 (targetkind is jonger dan 18 jaar) EN AY00100=1
(toestemming van respondent) EN AY00300=1,3 (mogelijk bezwaar
van ex-echtgeno(o)t(e))EN MY99901=2 (targetkind is ouder dan 10
jaar en woont in bij partner 1) en AX99903=1 (respondent is
partner 1) OF
MY99903<18 (targetkind is jonger dan 18 jaar) EN AY00100=1
(toestemming van respondent) EN AY00300=1,3 (mogelijk bezwaar
van ex-echtgeno(o)t(e)) EN MY99901=3 (targetkind is ouder dan 10
jaar en woont in bij partner 2) en AX99903=2 (partner 2) OF
MY99903<18 (targetkind is jonger dan 18 jaar) EN AY00100=1
(toestemming van respondent) EN MY99901=2 (targetkind is ouder
dan 10 jaar en woont in bij partner 1)en AX99903=2 (partner 2) OF
MY99903<18 (targetkind is jonger dan 18 jaar) EN AY00100=1
(toestemming van respondent) EN MY99901=3 (targetkind is ouder
dan 10 jaar en woont in bij partner 2) en AX99903=1 (partner 1)
OVERDRACHT NAAR M-DATABASE
MY00100= AY00100 (toestemming 1 voor interview minderjarig
inwonend TK bij eerste interview)
MY00201- MY00207= AY00201- AY00207 (reden weigering bij interview
1)
MY00300= AY00300 (toestemming 2 voor interview minderjarig
inwonend TK bij eerste interview)
MY99909= AY99909 (status contactname TK bij interview 1)

MY00100
MY00201MY00207
MY00300
MY99909

Indien AX99905=1 (eerste geïnterviewde partner) EN indien MY99901=4 (type
targetkind is niet-inwonend bij beide ouders en 18 jaar of ouder)

Adres targetkind vragen
Y.4
Zoals vermeld zullen we meerdere personen bevragen.
[MY99902] werd geselecteerd om ook mee te werken aan dit onderzoek.
We willen naar [MY99902] een schriftelijke vragenlijst opsturen . Wat is
het adres van [MY99902]?
1. Respondent geeft adres
2. Respondent kent het adres niet
3. Respondent weigert het adres te geven
Stel vraag Y.5 (01-09) enkel indien AY00400= 1
Y.5
1.Naam: tekstveld voorzien
Voornaam: [MY99902]
2. Straat: tekstveld voorzien
3. Huisnummer/busnummer: tekstveld voorzien
4. Postcode: 0-9999
5. Gemeente: tekstveld voorzien
6. Land:
1 = België
2 = Ander land

AY00400

AY00501
AY00502
AY00503
AY00504
AY00505
AY00506

7. ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Is dit adres volgens u volledig?
1. Ja
2. Neen

AY00507

8. Wat is het e-mailadres van [MY99902]?
E-mailadres: tekstveld voorzien

AY00508
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88. Alter heeft geen emailadres
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

Stel vraag Y.6 enkel indien AY00400= 3 (respondent weigert adres
te geven)
Y.6
Kunt u één of meerdere redenen aangeven waarom u liever
niet hebt dat we [MY99902] een korte vragenlijst opsturen?
Coderen met 7 dummies (0/1)
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Omwille van gezondheidsredenen (niet in staat)
2. Hij/zij heeft het moeilijk met de (echt)scheiding
3. Ik wil hem/haar er niet mee belasten
4. Hij/zij spreekt geen of onvoldoende Nederlands
5. Hij/zij woont in het buitenland
6. Ik heb het contact verbroken/verloren
7. Andere reden
OVERDRACHT NAAR M-DATABASE
MY00400=
MY00501=
MY00502=
MY00503=
MY00504=
MY00505=
MY00506=
MY00507=
MY00508=

AY00400
AY00501
AY00502
AY00503
AY00504
AY00505
AY00506
AY00507
AY00508

(status medewerking NTK)
(familienaam NTK)
(straat NTK)
(huisnummer/busnummer NTK)
(postcode NTK)
(gemeente NTK)
(land NTK)
(volledig adres? NTK)
(email NTK)

MY00601 – MY00607= AY00601 – AY00607 (reden weigering NTK)

AY00601 –
AY00607

MY00400
MY00501
MY00502
MY00503
MY00504
MY00505
MY00506
MY00507
MY00508
MY00601 –
MY00607

Toestemming vragen voor deelname targetkind in stap 2 veldwerk
Stel vragen Y.7 en Y.8 enkel indien AX99905=2 (tweede geïnterviewde partner) en
MY99900 = 0 (status interview targetkind) en MY99901=1,2,3 (targetkind is ouder dan
10 jaar en woont in bij partner 1, partner 2 of bij beide ouders)
Indien MY99903≥18 (targetkind is 18 jaar of ouder)
Zoals vermeld zullen we meerdere personen bevragen. [MY99902] werd
geselecteerd om ook mee te werken aan dit onderzoek. Ook [Indien
MY99904= 1: “hem”; indien MY99904= 2: “haar”] zullen we contacteren
voor een interview.
Stel vraag Y.7 enkel indien MY99903<18 EN:
(MY99909=3 (status contactname on hold)) OF
(AY99908=1 (wijziging leefsituatie TK) EN MY99905=3) OF
(AY99908=1 (wijziging leefsituatie TK) EN MY99905=1 EN
AX99903=1 (partner 1)) OF
(AY99908=1 (wijziging leefsituatie TK) EN MY99905=2 EN
AX99903=2 (partner 2))]
Y.7
Zoals vermeld zullen we meerdere personen bevragen.
AY00700
[MY99902] werd geselecteerd om ook mee te werken aan dit onderzoek.
Gaat u ermee akkoord dat wij [MY99902] bevragen? Het interview zal
gemiddeld 40 minuten duren.
1. Ja
2. Neen
Stel vraag Y.8 enkel indien AY00700 = 2 (geen toestemming)
Y.8
Kunt u één of meerdere redenen aangeven waarom u niet
wilt dat [MY99902] deelneemt aan dit onderzoek?
Coderen met 7 dummies (0/1)

AY00801 –
AY00807
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Meerdere antwoorden mogelijk
1. Ik wil hem/haar er niet mee belasten
2. Hij/zij heeft het moeilijk met de (echt)scheiding
3. Hij/zij is ziek
4. Hij/zij is met vakantie
5. Hij/zij heeft een mentale en/of fysieke handicap
6. Ik heb het contact verloren/verbroken
7. Andere reden
•
AY99910=Status contactname targetkind voor interview fase 2
0. Contactname is niet nodig
1.Contactname is toegelaten
2. Contactname is geweigerd
AY99910=1 (contactname) indien AX99905=2 (tweede geïnterviewde
partner) EN MY00700=1 (toestemming)
AY99910=2 (contactname geweigerd) indien AX99905=2 (tweede
geïnterviewde partner) EN MY00700=2 (geen toestemming)
AY99910=0 (geen contactname nodig) indien MY99901=4,5,6,7 of 8
(targetkind komt niet in aanmerking voor een mondeling interview)
OVERDRACHT NAAR M-DATABASE
MY00700= AY00700 (toestemming bij interview 2 minderjarig inwonend
TK)
MY00801-MY00807= AY00801-AY00807 (reden weigering bij interview
2)
MY99910= AY99910 (status contactname targetkind bij interview 2)

AY99910

MY00700
MY00801MY00807
MY99910

Laat tussenscherm verschijnen:
- Indien [AX99903=1 (partner 1) EN AX99905 = 1 (eerste
geïnterviewde partner) EN MY99901 (type targetkind inwonend bij
beide of P1) = 1, 2) EN MY99909 = 1 (contactname toegelaten) EN
MY99900 = 0 (Targetkind nog niet geïnterviewd)] OF
- Indien [AX99903=2 (partner 2) EN AX99905 = 1 (eerste
geïnterviewde partner) EN MY99901 (type targetkind inwonend bij
beide of P2) = 1, 3) EN MY99909 = 1 (contactname toegelaten) EN
MY99900 = 0 (Targtkind nog niet geïnterviewd)] OF
- Indien [AX99903=2 (partner 2) EN AX99905 = 2 (tweede
geïnterviewde partner) EN MY99901 (type targetkind inwonend bij
beide of P2) = 1, 3) EN MY99910 = 1 (contactname stap 2
toegelaten) EN MY99900 = 0 (Targetkind nog niet geïnterviewd)]:
Vanaf nu is het mogelijk om het geselecteerde kind, [MY99902] te
interviewen!
-> Knop wordt voorzien om partnerinterview te onderbreken.
Duurtijdregistratie wordt onderbroken en loopt verder wanneer het
interview heropend wordt.

Adres targetkind vragen in stap 2 veldwerk
Stel vragen Y.9 t.e.m. Y.11 enkel indien AX99905=2 (tweede geïnterviewde partner) EN
MY99905=4 (targetkind niet-inwonend bij 1 of beide partners) EN MY99903 ≥ 18
(targetkind is 18 jaar of ouder) EN indien:
AY99908= 0 (geen wijziging in woonsituatie targetkind) EN MY00400=2, 3 (eerst
geïnterviewde partner kent adres niet of weigert het te geven) OF
AY99908= 0 (geen wijziging in woonsituatie targetkind) EN MY00507= 2 (eerst
geïnterviewde partner kent adres niet)OF
AY99908=1(verandering in woonsituatie targetkind) EN MY99900 ≠ 1 (targetkind
nog niet geïnterviewd]
Y.9
Zoals vermeld zullen we meerdere personen bevragen.
AY00900
[MY99902] werd geselecteerd om ook mee te werken aan dit onderzoek.
We willen naar [MY99902] een schriftelijke vragenlijst opsturen. Wat is
het adres van . [MY99902]?
1. Respondent geeft adres
2. Respondent kent het adres niet
3. Respondent weigert het adres te geven
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Indien AY00900= 1 (respondent geeft adres), stel Y.10
Y.10
1. Naam: tekstveld voorzien
Voornaam: [MY99902]
2. Straat: tekstveld voorzien
3. Huisnummer/busnummer: tekstveld voorzien
4. Postcode: 0-9999
5. Gemeente: tekstveld voorzien
6. Land:
1 = België
2 = Ander land

AY01001
AY01002
AY01003
AY01004
AY01005
AY01006

7. ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Is dit adres volgens u volledig
1. Ja
2. Neen

AY01007

8. Wat is het e-mailadres van [MY99902]?
E-mailadres: tekstveld voorzien
88. Alter heeft geen emailadres
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Indien AY00900= 3 (respondent weigert adres te geven), stel Y.11
Y.11 Kunt u één of meerdere redenen aangeven waarom u liever
niet hebt dat we [MY99902] een korte vragenlijst opsturen?
Coderen met 7 dummies (0/1)
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Omwille van gezondheidsredenen (niet in staat)
2. Hij/zij heeft het moeilijk met de (echt)scheiding
3. Ik wil hem/haar er niet mee belasten
4. Hij/zij spreekt geen of onvoldoende Nederlands
5. Hij/zij woont in het buitenland
6. Ik heb het contact verbroken/verloren
7. Andere reden
Aanmaken variabelen M-database

AY01008

MY10400= MY00400
MY10501= MY00501
MY10502= MY00502
MY10503= MY00503
MY10504= MY00504
MY10505= MY00505
MY10506= MY00506
MY10507= MY00507
MY10508= MY00508
MY10601-MY10607= MY00601-MY00607

MY00400
MY00501
MY00502
MY00503
MY00504
MY00505
MY00506
MY00507
MY00508
MY00601MY00607

AY01101 –
AY01107

MY20900= AY00900 (status medewerking NTK)
MY21001= AY01001 (familienaam NTK)
MY21002= AY01002 (straat NTK)
MY21003= AY01003 (huisnummer/busnummer NTK)
MY21004= AY01004 (postcode NTK)
MY21005= AY01005 (gemeente NTK)
MY21006= AY01006 (land NTK)
MY21007= AY01007 (volledig adres? NTK)
MY21008= AY01008 (email NTK)
MY21101-MY21107= AY01101-AY01107 (reden weigering NTK)
MY00400=
MY00501=
MY00502=
MY00503=
MY00504=
MY00505=

MY20900
MY21001
MY21002
MY21003
MY21004
MY21005
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MY00506= MY21006
MY00507= MY21007
MY00508= MY21008
MY00601-MY00607= MY21101-MY21107
Overzicht over te dragen variabelen TK:
•
MY99901 = Voornaam targetkind
•
MY99902 = Type targetkind
•
MY99903 = Leeftijd targetkind
•
MY99904 = geslacht targetkind
•
MY99905 = HHdigit
•
MY99907 = TK geselecteerd
•
MY99908= aantal kinderen afstamming uit referentiehuwelijk
•
MY99909 = Status contactname TK
•
MY99910 = Status contactname TK FASE 2
•
MY00502 = straatnaam NTK
•
MY00503 = huisnummer NTK
•
MY00505 = gemeente NTK
•
MY00507 = Volledigheid adres NTK bij eerst geïnterviewde partner! Is AY01007 bij
tweede geïnterviewe partner
•
MY00508 = Emailadres NTK

Y.2

Medewerking ouders

BEPALING VAN SITUATIE OUDERS
AY99911 = Scenario ouders
1. Beide ouders overleden
2. Moeder overleden, vader in leven
3. Vader overleden, moeder in leven
4. Beide ouders in leven
AY99911 = 1 (beide ouders overleden) indien AP01000 = 2, 7, 9 EN
AP02000 = 2, 7, 9
AY99911 = 2 (moeder overleden, vader in leven) indien AP01000 =
2, 7, 9 EN AP02000 = 1
AY99911 = 3 (vader overleden, moeder in leven) indien AP01000 =
1 EN AP02000 = 2, 7, 9
AY99911 = 4 (beide ouders in leven) indien AP01000 = 1 EN
AP02000 = 1
AY99912 = Type geselecteerde ouder
1. Vader
2. Moeder

AY99911

-

AY99912=1 (vader) indien AY99911 = 2 (moeder overleden, vader
in leven)
AY99912=2 (moeder) indien AY99911 = 3 (vader overleden,
moeder in leven)
AY99912= 1, 2 (vader of moeder) indien AY99911 = 4 (beide ouders
in leven)  AD RANDOM SELECTIE DOOR CAPI
TOEKENNING HH-COMPONENT OUDER
Indien AY99911 = 2, 3 of 4 (een of beide ouders in leven) moet HHcomponent toegekend worden:
AY99913 = HH-component ouder
0. Woont in huishouden beide gehuwde partners
1. Woont in huishouden gescheiden partner1
2. Woont in huishouden gescheiden partner2
4. Woont in ander huishouden

AY99912

-

AY99913

AY99913 = 0 (in huishouden beide gehuwde partners) indien:
AY99912 = 1 (vader geselecteerd) EN AH99916 = 1 (vader woont in
huishouden) EN MH99900 = 1, 6 (feitelijke leefsituatie intact
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huwelijk of mid-echtscheiding in 1 huishouden) OF
AY99912 = 2 (moeder geselecteerd) EN AH99915 = 1 (moeder
woont in huishouden) EN MH99900 = 1 of 6 (feitelijke leefsituatie
intact huwelijk of mid-echtscheiding in 1 huishouden)
AY99913=1 (in huishouden gescheiden partner 1) indien:
AY99912 = 1 (vader geselecteerd) EN AH99916 = 1 (vader woont in
huishouden) EN MH99900 = 2,4,5 of 7 (feitelijke leefsituatie
gehuwde LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden) EN
AX99903 = 1 (partner 1) OF
AY99912 = 2 (moeder geselecteerd) EN AH99915 = 1 (moeder
woont in huishouden) EN MH99900 = 2,4,5 of 7 (feitelijke
leefsituatie gehuwde LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden)
EN AX99903 = 1 (partner 1)
AY99913=2 (in huishouden gescheiden partner 2) indien:
AY99912 = 1 (vader geselecteerd) EN AH99916 = 1 (vader woont in
huishouden) EN MH99900 = 2,4,5 of 7 (feitelijke leefsituatie
gehuwde LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden) EN
AX99903 = 2 (partner 2) OF
AY99912 = 2 (moeder geselecteerd) EN AH99915 = 1 (moeder
woont in huishouden) EN MH99900 = 2,4,5 of 7 (feitelijke
leefsituatie gehuwde LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden)
EN AX99903 = 2 (partner 2)
AY99913=4 (in ander huishouden) indien:
AY99912 = 1 (vader geselecteerd) EN AH99916 = 0 (vader woont
niet in huishouden) OF
AY99912 = 2 (moeder geselecteerd) EN AH99915 = 0 (moeder
woont niet in huishouden)  AY99913 = 4
-

•
AY99914: ID ouder
AY99914=AX99901 (wortel)*100000 + AX99902(stam)*10
+(AX99903(individu)+4)

AY99914

ADRES VRAGEN VOOR DEELNAME OUDER(S)
Y.12 Indien AY99912 = 1 (vader geselecteerd), zeg: Zoals vermeld
zullen we meerdere personen bevragen. We zouden graag ook een
aantal vragen stellen aan uw vader. Daarom willen we een schriftelijke
vragenlijst naar hem opsturen. Wat is het adres van uw vader?
Indien AY99912 = 2 (moeder geselecteerd), zeg: Zoals vermeld zullen
we meerdere personen bevragen. We zouden graag ook een aantal
vragen stellen aan uw moeder. Daarom willen we een schriftelijke
vragenlijst naar haar opsturen. Wat is het adres van uw moeder?
1. Respondent geeft adres
2. Respondent kent het adres niet
3. Respondent weigert het adres te geven
BEPALING STATUS MEDEWERKING OUDERS
Indien AY99911 ≠ 1 (minstens één van beide ouders nog in leven):
AY99915 = status medewerking ouders
0. Weigering op het eerste niveau
1. Toestemming op het eerste niveau
AY99915 = 1 indien AY01200 = 1 (R geeft adres)
AY99915 = 0 indien AY01200 = 2, 3 (R kent adres niet of weigert het te
geven)
Stel vraag Y.13 enkel indien AY01200 = 1(R geeft adres)
Y.13 Naam en adres worden gevraagd
Indien AY99912 = 1 (vader geselecteerd): [ENQ: Noteer gegevens van
de vader]
Indien AY99912 = 2 (moeder geselecteerd): [ENQ: Noteer gegevens
van de moeder]
1. Naam: tekstveld voorzien
2. Voornaam: tekstveld voorzien
3. Naam residentie en kamernummer: tekstveld voorzien

AY01200

AY99915

AY01301
AY01302
AY01303
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[ENQ: enkel voor rusthuis of serviceflat]
4. Straat: tekstveld voorzien
5. Huisnummer/ busnummer: tekstveld voorzien
6. Postcode: 0-9999
7. Gemeente: tekstveld voorzien
8. Land:
1 = België
2 = Ander land
9. Indien AY99912 = 1 (vader geselecteerd), zeg: Wat is het emailadres van uw vader?
Indien AY99912 = 2 (moeder geselecteerd), zeg: Wat is het emailadres van uw moeder?
E-mailadres: tekstveld voorzien
88. Alter heeft geen emailadres
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Y.14
Indien AY01200 = 3 (R weigert adres te geven) EN AY99912
=1 (vader geselecteerd), zeg: Kunt u één of meerdere redenen
aangeven waarom u liever niet hebt dat we uw vader een korte
vragenlijst opsturen?
Indien AY01200 = 3 (R weigert adres te geven) EN AY99912 =2
(moeder geselecteerd), zeg: Kunt u één of meerdere redenen
aangeven waarom u liever niet hebt dat we uw moeder een korte
vragenlijst opsturen?
Coderen met 6 dummies (0/1)
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Omwille van gezondheidsredenen (niet in staat)
2. Ik wil hem (Indien AY99912 = 2: haar) er niet mee belasten
3. Hij (Indien AY99912 = 2: Zij) spreekt geen of onvoldoende Nederlands
4. Hij (Indien AY99912 = 2: Zij) woont in het buitenland
5. Ik heb het contact verbroken/verloren
6. Andere reden

AY01304
AY01305
AY01306
AY01307
AY01308

AY01309

AY01401
AY01402
AY01403
AY01404
AY01405
AY01406

49

R.

Partnerrelatie

Indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden,
gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden), zeg: Nu volgen een aantal
vragen over uw huidige of vorige partnerrelaties. We starten met de relaties vóór uw
huwelijk.
Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden), zeg: Nu
volgen een aantal vragen over uw huidige of vorige partnerrelaties. We starten met de
relaties vóór uw eerste huwelijk.

* Samenwoonrelaties voor eerste huwelijk *
R.1.
Indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden),
zeg: ‘Hebt u vóór uw huwelijk samengewoond met een andere partner?’
Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden), zeg: ‘Hebt u vóór uw eerste huwelijk samengewoond met een
andere partner?’
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag R.2 enkel indien AR00100=1
R.2.
Met hoeveel verschillende partners hebt u samengewoond vóór
uw eerste huwelijk?
Aantal: 0-50
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AR00100

AR00200

* Eerste huwelijk *
Indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden),
zeg: Nu volgen vragen over uw huwelijk.
Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden), zeg: Nu volgen vragen over uw eerste huwelijk.
[ENQ: voor de gehuwden is dat de huidige partner – voor de gescheidenen niet]
R.3.
Indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden),
zeg: Hoe heet uw echtgeno(o)t(e)?
Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden), zeg: Hoe heet uw ex-echtgeno(o)t(e)?
……………………………………………
[ENQ: we willen ENKEL DE VOORNAAM weten]
[ENQ: indien respondent antwoordt met weet niet of weigering, vraag dan om een
fictieve naam te geven]
Stel vragen R.4 t.e.m. R.8 enkel indien MH99900 = 2 (feitelijke leefsituatie
gehuwde LAT-relatie)
R.4.
Wanneer is [AR00300] geboren?
Dag: 1 tot 31
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AR00300

AR00400

R.5.
Maand: 01-16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AR00500

R.6.
Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten

AR00600

Stel vraag R.7 enkel indien AR00600 = 7777 of 9999
R.7.
Hoe oud is [AR00300]?

AR00700
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Leeftijd: 0 tot 120
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
R.8.
Is [AR00300] een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
R.9.
Wanneer bent u met [AR00300] een relatie begonnen?
Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst
en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
R.10. Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag R.11 enkel indien AR01000= 9999 of 7777
R.11. Hoe oud was u toen u een relatie met [AR00300] begon?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AR01100 > 99 EN AR01100 ≠777, 999; geef volgende
foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet mogelijk; Gelieve
de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’
R.12. Bent u met [AR00300] ongehuwd gaan samenwonen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vragen R.13 t.e.m. R.16 enkel indien AR01200= 1
R.13. Wanneer bent u voor het eerst gaan samenwonen met
[AR00300]?
Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
R.14. Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag R.15 enkel indien AR01400= 9999 of 7777
R.15. Hoe oud was u toen u voor het eerst bent gaan samenwonen met
[AR00300]?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AR01500 > 99 EN AR01500 ≠777, 999; geef volgende
foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet mogelijk; Gelieve
de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’
R.16. Hebt u bij de notaris en/of de gemeente een
samenlevingscontract afgesloten met [AR00300]?
[Toon kaart]
1. Ja, bij de notaris
2. Ja, bij de stad of gemeente (wettelijke samenwoning)
3. Ja, bij de notaris en bij de stad of gemeente
4. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AR00800

AR00900

AR01000

AR01100

AR01200

AR01300

AR01400

AR01500

AR01600
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R.17. Wanneer bent u burgerlijk gehuwd met [AR00300]?
Dag: 1 tot 31
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AR01700

R.18. Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AR01800

R.19. Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten

AR01900

Stel vraag R.20 enkel indien AR01900=9999 of 7777
R.20. Hoe oud was u toen u burgerlijk bent gehuwd met [AR00300]?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AR02000 > 99 EN AR02000 ≠777, 999; geef volgende
foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet mogelijk; Gelieve
de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’

AR02000

Controle aftersurvey:Het tijdens het interview opgegeven huwelijksjaar
(AR01900) wordt gecorrigeerd met het huwelijksjaar uit het
Rijksregister indien inconsistentie. Indien er een aanpassing is, wordt
de leeftijdsvariabele (AR02000) indien ingevuld op missing gezet.
R.21. Onder welk stelsel zijn jullie gehuwd?
[ENQ: Indien men NIET expliciet een contract heeft gekozen, valt men onder het
wettelijk stelsel]
[Toon kaart]
1. Scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten (huidig wettelijk
stelsel sinds 1976)
2. Scheiding van goederen
3. Gemeenschap van goederen
4. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AR02100

R.22. Was er ook een godsdienstige ceremonie?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AR02200

R.23. Welke van de volgende redenen speelden voor u een rol om te
trouwen?
Codering met 6 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. We verwachtten een kind
2. Trouwen was voor onze omgeving belangrijk
3. Trouwen was een bevestiging van onze relatie
4. We wilden samen een kind krijgen
5. We hadden (een) kind(eren)
6. Trouwen was om praktische redenen voordelig
7. Door te trouwen kon ik weg uit het ouderlijke huis
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
R.24. (01) Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of
wettelijk gescheiden), zeg: Had [AR00300] kinderen uit een andere relatie
die NOOIT bij u inwoonden tijdens uw huwelijk met [AR00300]?
Indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden),
zeg: Heeft [AR00300] kinderen uit een andere relatie die niet bij u inwonen?
[ENQ: Overleden kinderen tellen WEL mee]
1. Ja
2. Neen

AR02301
AR02302
AR02303
AR02304
AR02305
AR02306
AR02307

AR02401
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Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
R.24.
(02) Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of
wettelijk gescheiden), zeg: Had [AR00300] kinderen uit een andere relatie
die OOIT bij u inwoonden tijdens uw huwelijk met [AR00300]?
[ENQ: Overleden kinderen tellen WEL mee]
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
AR99908 = Leeftijd in verstreken jaren bij aanvang eerste huwelijk

AR02402

AR99908

* Relaties na eerste huwelijk *
Indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden,
gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden), zeg: De volgende vragen
gaan over relaties sinds uw huwelijk.
Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden), zeg: De
volgende vragen gaan over relaties sinds uw eerste huwelijk.
R.25. (01) Had u sindsdien nog een relatie van minstens drie maanden?
AR02501
Voeg toe indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden): Vermeld ook uw eventuele huidige relatie.
Deze vraag mag slechts 1 keer gesteld worden
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) toelaten
Stel vragen R.26 t.e.m. R.58 enkel indien AR02501(array 01-09)= 1
R.26. Hoe heet de *eerste partner waarmee u een relatie van minstens
AR02601drie maanden had sinds uw eerste huwelijk?
AR02610
*eerste voor de eerste loop, tweede voor de tweede loop,…
………………………………………………………
Geef volgende melding indien dezelfde naam hier terugkomt als in
AR00300: ‘Indien dit NIET dezelfde persoon is als de vorige partner, zet
dan een nummer achter de naam. Anders ga door naar het volgende
scherm’.
[ENQ: we willen ENKEL DE VOORNAAM weten]
[ENQ: indien dezelfde naam hier terugkomt, geef deze naam een 2 of 3 of 4 vb
Mark en Mark2 en Mark3 en Mark4; indien het om dezelfde persoon gaat, hoef je
geen extra nummer te geven maar geef je gewoon dezelfde naam opnieuw in]
[ENQ: indien respondent antwoordt met weet niet of weigering, vraag dan om
een fictieve naam te geven]
R.27. Is [AR02601 (array 01-10)] een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AR02701AR02710

R.28. Wanneer is [AR02601 (array 01-10)] geboren?
Maand: 1 tot 16
[ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst en winter,
einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AR02801AR02810

R.29. Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten

AR02901AR02910

Stel vraag R.85 enkel indien AR02901 (array 01-10) = 9999 of 7777
R.85. Hoe oud is [AR02601 (array 01-10)]?
Leeftijd: 0 – 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten

AR08501 –
AR08510

R.30. Wanneer bent u met [AR02601 (array 01-10)] een relatie
begonnen?
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Maand: 1 tot 16
[ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst en winter,
einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AR03001AR03010

R.31. Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten

AR03101AR03110

Stel vraag R.32 enkel indien AR03101 (array 01-10)=9999 of 7777
R.32. Hoe oud was u toen u een relatie met [AR02601 (array 0110)] begon?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AR03201(array01-10) > 99 EN AR03201(array01-10) ≠777,
999; geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord
is niet mogelijk; Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’
R.33. Wanneer bent u voor het eerst gaan samenwonen met [AR02601
(array 01-10)]?
Maand: 1 tot 16
[ENQ: Indien nooit samengewoond, geef code 88 in bij MAAND]
[ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst en winter,
einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99), niet van toepassing (code 88) en weigering (code
77) toelaten
Stel vragen R.34 t.e.m. R.36 enkel indien AR03301 (array 01-10) ≠ 88
R.34.
Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag R.35 enkel indien AR03401 (array 01-10)=9999 of 7777
R.35. Hoe oud was u toen u voor het eerst bent gaan samenwonen
met [AR02601 (array 01-10)]?
Leeftijd: 0 tot 99
888=nooit samengewoond
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AR03201(array01-10) > 99 EN AR03201(array01-10) ≠777,
999; geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord
is niet mogelijk; Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’
R.36. Hebt u bij de notaris en/of de gemeente een
samenlevingscontract afgesloten met [AR02501 (array 01-10)]?
[Toon kaart]
1. Ja, bij de notaris
2. Ja, bij de stad of gemeente (wettelijke samenwoning)
3. Ja, bij de notaris en bij de stad of gemeente
4. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vragen R.37 t.e.m. R.48 EN vraag R.86 enkel indien MH99900 = 7
(feitelijke leefsituatie wettelijk gescheiden)
R.37. Bent u burgerlijk gehuwd met [AR02601 (array 01-10)]?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vragen R.38 t.e.m. R.48 enkel indien AR03701 (array 01-10)= 1
R.38. Wanneer bent u burgerlijk gehuwd met [AR02601 (array 0110)]?
Dag: 1 tot 31
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
R.39. Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14;
zomer=15; herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AR03201AR03210

AR03301AR03310

AR03401AR03410

AR03501AR03510

AR03601AR03610

AR03701AR03710

AR03801AR03810
AR03901AR03910
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R.40. Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag R.41 enkel indien AR04001 (array 01-10)= 9999 of
7777
R.41. Hoe oud was u toen u burgerlijk bent gehuwd met
[AR02601 (array 01-10)]?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AR04101(array01-10) > 99 EN AR04101(array01-10)
≠777, 999; geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit
antwoord is niet mogelijk; Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in
te geven.’
R.42. Onder welk stelsel zijn jullie gehuwd?
[ENQ: Indien men NIET expliciet een contract heeft gekozen, valt men onder het
wettelijk stelsel]
[Toon kaart]
1. Scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten (huidig wettelijk
stelsel sinds 1976)
2. Scheiding van goederen
3. Gemeenschap van goederen
4. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
R.43. Welke van de volgende redenen speelden voor u een rol om te
trouwen?
Codering met 6 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
Alle items (R.43 t.e.m. R.48) samen op het scherm laten verschijnen
met ja/nee button.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
We verwachtten een kind

AR04001AR04010

AR04101AR04110

AR04201AR04210

AR04301AR04310

R.44.

Trouwen was voor onze omgeving belangrijk

AR04401AR04410

R.45.

Trouwen was een bevestiging van onze relatie

AR04501AR04510

R.46.

We wilden samen een kind krijgen

AR04601AR04610

R.86.

We hadden een kind/kinderen

AR08601 –
AR08610

R.47.

Trouwen was om praktische redenen voordelig

AR04701AR04710

R.48. Door te trouwen kon ik weg uit het ouderlijke huis
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
R.49. Hebt u samen met [AR02601 (array 01-10)] kinderen? Ook
adoptiekinderen en pleegkinderen worden hier meegerekend.
1. Ja
2. Neen
[ENQ: Overleden kinderen tellen WEL mee]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AR04801AR04810
AR04901AR04910

R.50.
1. Ja

AR05001AR05010

Had [AR02601 (array 01-10)] kinderen uit een andere relatie?
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2. Neen
[ENQ: Overleden kinderen tellen WEL mee]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag R.51 enkel indien AR05001 (array 01 - 10) = 1
R.51. Wonen of woonden één van deze kinderen ooit bij u in huis?
[ENQ: Deels verblijven bij R en deels ergens anders telt ook mee]
1. Ja
2. Neen
[ENQ: Overleden kinderen tellen WEL mee]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
R.52. Is de relatie van u en [AR02601 (array 01-10)] beëindigd?
1. Ja, we gingen uit elkaar
2. Ja, mijn partner overleed
3. Neen
Weigering (code 7) toelaten
Stel vragen R.53 t.e.m. R.58 enkel indien AR05201 (array 01-10) ≠
3, 7
R.53. Indien AR05201 (array 01-10)= 1 (uit elkaar gegaan), zeg:
Wanneer werd de relatie met [AR02601 (array 01-10)] beëindigd?
Indien AR05201 (array 01-10)=2 (partner overleden), zeg:
Wanneer is [AR02601 (array 01-10)] overleden?
Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14;
zomer=15; herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
R.54. Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag R.55 enkel indien AR05401 (array 01-10)= 9999 of
7777
R.55.
Indien AR05201 (array 01-10)= 1 (uit elkaar gegaan),
zeg: Hoe oud was u toen de relatie met [AR02601 (array 01-10)]
werd beëindigd?
Indien AR05201 (array 01-10)= 2 (partner overleden), zeg: Hoe
oud was u toen [AR02601 (array 01-10)] is overleden?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AR05501(array01-10) > 99 EN AR05501(array01-10)
≠777, 999; geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit
antwoord is niet mogelijk; Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in
te geven.’
Stel vragen R.56 t.e.m. R.58 enkel indien AR03301 (array 01-10) ≠
88 (ooit samengewoond) EN AR05201 (array 01-10)= 1 (de relatie
is beëindigd)
R.56. Sinds wanneer woont u niet meer samen met [AR02601 (array
01-10)]?
[ENQ: Indien de relatie beëindigd werd maar R nog steeds samenwoont met
deze ex-echtgeno(o)t(e), geef code 88]
Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14;
zomer=15; herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99), niet van toepassing (code 88) en weigering
(code 77) toelaten
R.57. Jaar: 1850-2011
[ENQ: Indien de relatie beëindigd werd maar R nog steeds samenwoont met
deze ex-echtgeno(o)t(e), geef code 8888]
Weet niet (code 9999), niet van toepassing (code 8888) en
weigering (code 7777) toelaten

AR05101AR05110

AR05201AR05210

AR05301AR05310

AR05401AR05410

AR05501AR05510

AR05601AR05610

AR05701AR05710

Stel vraag R.58 enkel indien AR05701 (array 01-10)= 9999 of

56

7777
R.58. Hoe oud was u toen u niet meer samenwoonde met
[AR02601 (array 01-10)]?
Leeftijd: 0 tot 99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
Indien AR05801(array01-10) > 99 EN AR05801(array01-10)
≠777, 999; geef volgende foutmelding voor de interviewer: ‘Dit
antwoord is niet mogelijk; Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in
te geven.’
Stel vraag R.25 (array 02-09) enkel indien AR05201 (array 01- 09) ≠ 3
(relatie is beëindigd)
R.25.(02-08) Had u sindsdien nog een relatie van minstens 3 maanden?
Voeg toe indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of
wettelijk gescheiden): Vermeld ook uw eventuele huidige relatie.
Vraag R.25.(array 02-09) mag maximaal 9 keer gesteld worden
CAPI berekent hoe vaak vraag R.25.(array 02-09) al gesteld is, indien
R.25.(array 02-09) al 8 keer gesteld is dient ENQ het volgende te
zeggen:
R.25 (09) Had u sindsdien nog een relatie van minstens 3 maanden?
Indien u een huidige partner hebt, beantwoordt de volgende vragen dan
voor uw huidige partner. Indien u geen huidige partner hebt,
beantwoordt de volgende vragen dan voor de laatste partner die u
gehad hebt.
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) toelaten
 Indien AR05201 (array01-10) = 3: AR02502 (array 02-09) = 2
 Indien AR02502 (array 02-09) = 1, ga terug naar vraag R.26 (array
01-10)

AR05801AR05810

AR02502AR02509

Variabelen berekend in CAPI
•

AR99901 = Leeftijd huidige partner na eerste huwelijk in verstreken
jaren:
Indien AR05201 (array 01-10)=3 (relatie is niet beëindigd),
bereken leeftijd op basis van AR99901= AR02801 (array 01-10)
(geboortemaand) EN AR02901 (array 01-10) (geboortejaar)
Indien AR02801 (array 01-10)=77 of 99, gebruik dan enkel
AR02901 (array 01-10) (geboortejaar) om leeftijd te berekenen
Indien AR02801 (array 01-10)> 12, gebruik eerste maand van het
seizoen, nl 13=1 (januari), 14=4 (april), 15=7 (juli), 16=10
(oktober)
Indien AR02901 (array 01-10)= 7777 of 9999, AR99901= AR08501
(array 01-10) (leeftijd)

AR99901

•

AR99902 = Geslacht huidige partner na eerste huwelijk:
Indien AR05201 (array 01-10)=3 (relatie is niet beëindigd),
AR99902= AR02701 (array 01-10)

AR99902

•

AR99903 = Naam echtgeno(o)t(e) eerste huwelijk:
AR99903= AR00300
Indien AR00300= ‘leeg’ EN MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie
feitelijk of wettelijk gescheiden): AR99903= “uw exechtgeno(o)t(e)”
Indien AR00300= ‘leeg’ EN MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie
intact huwelijk in 1 huishouden, gehuwde LAT-relatie of midechtscheiding in 1 huishouden): AR99903= “uw echtgeno(o)t(e)”

AR99903

•

AR99904 = Naam huidige partner na eerste huwelijk:
Indien AR02501(array 01-09)=1 (nog een relatie na eerste huwelijk)
EN AR05201 (array 01-10)= 3 (relatie is niet beëindigd), AR99904=
AR02601 (array 01-10)
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-

-

Indien AR02601 (array 01-10) = ‘leeg’ EN MH99900= 4, 5, 7
(feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden):
AR99904=”uw huidige partner”
Indien AR02601 (array 01-10) = ‘leeg’ EN MH99900= 1, 2, 6
(feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden, gehuwde LATrelatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden): AR99904=”uw huidige
partner na uw eerste huwelijk”

•

AR99905 = Leeftijd echtgeno(o)t(e) in gehuwde LAT-relatie, d.i. indien
MH99900 = 2:
- Bereken leeftijd op basis van AR99905 = AR00500 (geboortemaand)
EN AR00600 (geboortejaar)
- Indien AR00500=77 of 99, gebruik dan enkel AR00600
(geboortejaar) om leeftijd te berekenen
- Indien AR00500> 12, gebruik eerste maand van het seizoen, nl 13=1
(januari), 14=4 (april), 15=7 (juli), 16=10 (oktober)
- Indien AR00600= 7777 of 9999, AR99905=AR00700 (leeftijd)

AR99905

•

AR99906 = Geslacht echtgeno(o)t(e) in gehuwde LAT-relatie, d.i. indien
MH99900 = 2:
AR99906 = 1 indien AR00800 = 1 (man)
AR99906 = 2 indien AR00800 = 2 (vrouw)

AR99906

AR99907 = Huidige partnerstatus op moment van interview
0. Geen partner
1. Samenwonende partner (gehuwd)
2. Niet-samenwonende partner (gehuwd)
3. Samenwonende partner (ongehuwd)
4. Niet-samenwonende partner

AR99907

AR99909 = Aantal relaties na het eerste huwelijk

AR99909

AR99910 = Duur van ongehuwd of gehuwd samenwonen in de huidige
relatie in maanden

AR99910

AR99911 = Leeftijd huidige partner (eerste huwelijk of postmaritaal)

AR99911

AR99912 = Geslacht huidige partner (eerste huwelijk of postmaritaal)
1. Man
2. Vrouw

AR99912

Stel vraag R.59 enkel indien MH99900= 1, 2 (feitelijke leefsituatie intact
huwlijk in1 huishouden of gehuwde LAT-relatie)
Nu gaan we het hebben over [AR99903].
R.59. Wat is het hoogst behaalde diploma van [AR99903]?

AR05900

[Toon kaart]
[ENQ: Koranschool: codeer als “ongeschoold”.]
0.
1.
2.

Ongeschoold – Geen diploma of getuigschrift
Lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): opleidingsvorm 1 en 2 –
tussenliggende graad van opleidingsvorm 3 en 4
3. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): getuigschrift opleidingsvorm 3 en 4
Lager secundair onderwijs (dwz. het derde leerjaar in het oud systeem of de tweede
graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
4. Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
5. Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
6. Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
7. Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
Hoger secundair onderwijs (dwz. het zesde leerjaar in het oud systeem of het tweede
leerjaar van de derde graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
8. Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
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9. Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10. Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11. Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO – middenstandsopleiding of leertijd en
deeltijds beroepssecundair onderwijs inbegrepen)
Postsecundair (dwz. het zevende leerjaar of het derde leerjaar van de derde graad
van het gewoon secundair onderwijs (ASO – TSO – KSO – BSO) of van het
buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) of de vierde graad van het
beroepsonderwijs (BSO – ondernemersopleiding inbegrepen) is met succes
beëindigd)
12. Postsecundair niet-hoger onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (één cyclus)
13. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (twee- of driejarige
opleiding) of bachelor in het hoger professioneel onderwijs (driejarige opleiding)
14. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type: Voortgezette opleiding of
aanvullende bachelor (bachelor na bachelor) in het hoger professioneel
onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (twee cycli)
15. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Kandidaat (tweejarige
opleiding) of bachelor in het academisch onderwijs (driejarige opleiding)
16. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Licentiaat of master (vierof vijfjarige opleiding)
17. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Voortgezette opleiding of
aanvullende master (master na master)
Hoger universitair onderwijs
18. Hoger universitair onderwijs: Kandidaat (tweejarige opleiding) of bachelor
(driejarige opleiding)
19. Hoger universitair onderwijs: Licentiaat of master (minimum vierjarige opleiding)
(geneeskunde en dierengeneeskunde inbegrepen)
20. Hoger universitair onderwijs: Voortgezette opleiding of aanvullende master
(master na master)
21. Hoger universitair onderwijs: doctoraat
Andere
22. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vraag R.60 enkel indien MH99900= 4, 5, 6, 7 (feitelijke leefsituatie
feitelijk of wettelijk gescheiden of mid-echtscheiding in 1 huishouden) EN
[AR02501(array 01-09)=1 EN AR05201 (array 01-10)= 3] (heeft een
partner)
Nu gaan we het hebben over [AR99904].
R.60. Wat is het hoogst behaalde diploma van [AR99904]?
[Toon kaart]
1. Ongeschoold - geen diploma of getuigschrift
2. Lager onderwijs
3. Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
4. Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
5. Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
6. Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
7. Lager secundair buitengewoon onderwijs (BUSO)
8. Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9. Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10. Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11. Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO)
12. Hoger secundair buitengewoon onderwijs (BUSO)
13. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (3 jaar)
14. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (4 jaar)
15. Universitair onderwijs
16. Post-universitair onderwijs
17. Andere
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
AR99913 = Opleidingsniveau van huidige partner (intact referentiehuwelijk)
als ISCED-score (9 categorieën)

AR06000

AR99913
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0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kleuteronderwijs ( + ongeschoold)
Lager onderwijs
Lager secundair onderwijs
Hoger secundair onderwijs
Post-secundair niet-hoger onderwijs
Hoger onderwijs korte type
Bachelorniveau of equivalent
Masterniveau of equivalent
Doctorniveau of equivalent

AR99914 = Opleidingsniveau van huidige partner (intact referentiehuwelijk)
als ISCED-score (3 categorieën)
1.
ISCED 0-2 (LO-LSO)
2.
ISCED 3-4 (HSO)
3.
ISCED 5-8 (HO)

AR99914

AR99915 = Opleidingsniveau van huidige nieuwe partner (ontbonden
referentiehuwelijk) als ISCED-score (9 categorieën)
0.
Kleuteronderwijs ( + ongeschoold)
1.
Lager onderwijs
2.
Lager secundair onderwijs
3.
Hoger secundair onderwijs
4.
Post-secundair niet-hoger onderwijs
5.
Hoger onderwijs korte type
6.
Bachelorniveau of equivalent
7.
Masterniveau of equivalent
8.
Doctorniveau of equivalent

AR99915

AR99916 = Opleidingsniveau van huidige nieuwe partner (ontbonden
referentiehuwelijk) als ISCED-score (3 categorieën)
1.
ISCED 0-2 (LO-LSO)
2.
ISCED 3-4 (HSO)
3.
ISCED 5-8 (HO)

AR99916
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* Partnerrelatie *
Stel vragen R.61 t.e.m. R.67 enkel aan respondenten die op dit moment een partner
hebben, d.i indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden), zeg: De
volgende vragen gaan over uw relatie met [AR99903].
Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden) EN
[AR02501(array 01-09)=1 EN AR05201 (array 01-10)= 3] (heeft een partner), zeg: De
volgende vragen gaan over uw relatie met [AR99904].
R.61. Indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden),
zeg: In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken over de relatie met [AR99903]?
Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden), zeg: In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de
volgende uitspraken over de relatie met [AR99904]?
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
6
7
Helemaal
Noch akkoord,
Helemaal
niet akkoord
noch niet akkoord
akkoord
Weet niet (code 99) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.

We hebben een goede relatie
Mijn relatie met mijn partner is zeer stabiel.
Mijn relatie met mijn partner is sterk.
Mijn relatie met mijn partner maakt me gelukkig.
Ik voel me echt deel van een team met mijn partner

R.62. Hoe gelukkig of ongelukkig voelt u zich in uw relatie?
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ongelukkig
Gelukkig
Perfect gelukkig
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
R.63. In welke
uitspraken?
[Toon kaart]
1
2
3
Helemaal
niet akkoord
Weet niet (code
1.
2.
3.

AR06101
AR06102
AR06103
AR06104
AR06105
AR06200

mate gaat u akkoord of niet akkoord met volgende

4
5
Noch akkoord,
noch niet akkoord
9) toelaten

6

7
Helemaal
akkoord

Ik praat vaak met mijn partner over persoonlijke problemen
Ik praat vaak met mijn partner over dingen waarin we beiden
geïnteresseerd zijn
Ik praat vaak met mijn partner over leuke dingen die er die dag gebeurd
zijn

AR06301
AR06302
AR06303

R.64. Indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden),
zeg: In welk mate wordt u door [AR99903] gesteund…
Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden), zeg: In welk mate wordt u door [AR99904] gesteund…
[Toon kaart]
1. Geen steun van partner
2. Weinig steun van partner
3. Redelijk veel steun van partner
4. Veel steun van partner
Niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9) toelaten
1. bij beslissingen rond uw werk of opleiding [ENQ: 8= resp werkt of studeert
niet]

AR06401
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2.
3.
4.
5.

bij
bij
bij
bij

zorgen of eventuele problemen met uw gezondheid
de besteding van uw vrije tijd en uw sociale contacten
allerlei praktische zaken die u moet doen
meer persoonlijke zaken die u bezig houden

AR06402
AR06403
AR06404
AR06405

R.65. Indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden),
zeg: Hoe vaak hebben de volgende situaties zich in de voorbije twaalf
maanden voorgedaan tussen u en [AR99903]?
Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden), zeg: Hoe vaak hebben de volgende situaties zich in de voorbije
twaalf maanden voorgedaan tussen u en [AR99904]?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weet niet (code 99) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.

Elkaar verwijten maken
Schreeuwen of roepen
Lichamelijk geweld gebruiken
Met iets gooien of met opzet iets stukmaken
Niet meer met elkaar praten

AR06501
AR06502
AR06503
AR06504
AR06505

R.66. Indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden),
zeg: Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden met [AR99903]
ruzie gehad over...
Indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden), zeg: Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden met
[AR99904] ruzie gehad over...
[Toon Kaart]
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. Altijd
Weet niet (code 9) en niet van toepassing (code 8) toelaten
1. Het beheer van het geld
2. De organisatie van de vrijetijdsbesteding
3. Het uiten van gevoelens
4. Relaties met vrienden
5. Het seksueel leven
6. De relatie met ouders en/of schoonouders
7. De huishoudelijke taken
8. Het werk of de carrière [ENQ: 8=respondent werkt niet]
9. De opvoeding van de kinderen [ENQ: 8=respondent heeft geen kinderen]
10. Het alcoholgebruik

AR06601
AR06602
AR06603
AR06604
AR06605
AR06606
AR06607
AR06608
AR06609
AR06610

R.67. In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
Helemaal niet akkoord
Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.

Na afloop van een ruzie heeft elk van ons zijn zeg kunnen doen

AR06701
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2.
3.

Wanneer we beginnen ruziemaken, denk ik “daar gaan we weer”
Over het algemeen vind ik dat we onze problemen vrij goed kunnen
oplossen
4. Onze ruzies blijven onopgelost
5. Er gaan dagen voorbij zonder dat we onze meningsverschillen oplossen.
6. Onze ruzies lijken vast te lopen en dat is frustrerend
7. De manier waarop we onze meningsverschillen oplossen, moeten we
verbeteren
8. Over het algemeen zijn onze ruzies van korte duur en snel voorbij
Stel vragen R.68 t.e.m. R.70 enkel indien MH99900= 1, 2 (feitelijke
leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden of gehuwde LAT-relatie)
R.68. Ging het ooit moeilijker in uw huwelijk?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen R.69 en R.70 enkel indien AR06800=1
R.69. Hebben u of [AR99903] ooit professionele hulp gezocht voor de
moeilijkheden in jullie huwelijk?
[Toon kaart]
1. Ja, ik alleen
2. Ja, mijn ex-echtgeno(o)t(e) of echtgeno(o)t(e) alleen
3. Ja, wij beide samen
4. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag R.70 enkel indien AR06900= 1, 2, 3
R.70. Bij wie van de volgende personen of diensten hebben u en/of
[AR99903] toen hulp gezocht?
Codering met 7 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Een relatietherapeut
2. Een psycholoog
3. Een huisarts
4. Een psychiater
5. Een relatiebemiddelaar
6. Centrum voor levens- en gezinsvragen/ Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
7. Ander
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen R.71 en R.72 enkel indien MH99900= 1 OF 2 (feitelijke
leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden of gehuwde LAT-relatie)
R.71. Hebt u ooit gehoord van professionele echtscheidingsbemiddeling?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag R.72 enkel indien AR07100=1
R.72.
Via welke kanalen hebt u hierover voor het eerst gehoord?
Codering met 11 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Via een notaris
2. Via een advocaat
3. Via een vrederechter
4. Via het CAW
5. Via het OCMW
6. Via het internet
7. Via de krant of televisie
8. Via mijn partner
9. Via familie

AR06702
AR06703
AR06704
AR06705
AR06706
AR06707
AR06708

AR06800

AR06900

AR07001
AR07002
AR07003
AR07004
AR07005
AR07006
AR07007

AR07100

AR07201
AR07202
AR07203
AR07204
AR07205
AR07206
AR07207
AR07208
AR07209
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10. Via kennissen
11. Andere
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AR07210
AR07211

* Netwerk en partnerrelatie *
Stel vragen R.73 t.e.m. R.76 enkel aan respondenten die op dit moment een partner
hebben, d.i. indien:
MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden, gehuwde
LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden) OF
MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden) EN
(AR02501(array 01-09)=1 EN AR05201 (array 01-10)= 3)) (heeft een partner)
R.73. Indien MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden),
zeg: Hoe positief of negatief staan volgende personen ten aanzien van de
relatie tussen u en [AR99903]?
Indien MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden), zeg: Hoe positief of negatief staan volgende personen ten
aanzien van de relatie tussen u en [AR99904]?
[Toon kaart]
1. Zeer negatief
2. Negatief
3. Niet positief, niet negatief
4. Positief
5. Zeer positief
1.
2.
3.

Uw familie [ENQ: Code 8 indien R geen familie heeft]
Uw vrienden [ENQ: Code 8 indien R geen vrienden heeft]
De familie van uw partner [ENQ: Code 8 indien partner van R geen familie
heeft]
4. De vrienden van uw partner [ENQ: Code 8 indien partner van R geen
vrienden heeft]
5. Jullie gemeenschappelijke vrienden [ENQ: Code 8 indien er geen
gemeenschappelijke vrienden zijn]
Niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9) toelaten

AR07301
AR07302
AR07303
AR07304
AR07305

* Toekomstgerichtheid *
Stel vragen R.74 t.e.m. R.76 enkel indien MH99900 ≠6 (feitelijke leefsituatie
verschilt van mid-echtscheiding in 1 huishouden)
R.74. Indien MH99900 = 1, 2 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden of gehuwde LAT-relatie), zeg: Dacht u de voorbije 12 maanden
wel eens dat uw relatie met [AR99903] in moeilijkheden was?
Indien MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden), zeg: Dacht u de voorbije 12 maanden wel eens dat uw relatie
met [AR99904] in moeilijkheden was?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
R.75. Dacht u er de voorbije 12 maanden wel eens aan om uw relatie te
beëindigen?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AR07400

AR07500

R.76. In welke mate zouden de volgende factoren meespelen bij de
beslissing al dan niet uit elkaar te gaan?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet
2. Een beetje
3. Veel
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4. Zeer veel
Niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uw persoonlijke financiële situatie
Uw werk [ENQ: Code 8 indien R niet werkt]
Uw huisvesting
Uw gezondheid
De kwaliteit van uw relatie
Uw kinderen
Indien er kinderen zijn, d.i. indien AH99914>0
Wat uw vrienden en familie van een scheiding vinden

Stel vraag R.77 enkel indien MH99900 = 1, 2 (feitelijke leefsituatie intact
huwelijk in 1 huishouden of gehuwde LAT-relatie)
R.77. Hoe hoog schat u persoonlijk de kans op 100 in dat uw huwelijk
eindigt in een echtscheiding?
Percentage: 0 tot 100
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten

AR07601
AR07602
AR07603
AR07604
AR07605
AR07606
AR07607

AR07700

*Vruchtbaarheidsintenties*
Stel vragen R.78 t.e.m. R.84 enkel aan:
•
Vrouwen jonger dan 50 jaar, d.i. indien AH00701 = 2 EN AH99801 < 50 OF
•
Respondenten met een vrouwelijke partner jonger dan 50 jaar, d.i. indien:
MH99900 = 1 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden) EN
(AH99910 = 2 EN AH99911 < 50) OF
MH99900 (feitelijke leefsituatie gehuwde LAT-relatie) = 2 EN (AR99906 = 2 EN
AR99905 < 50) OF
MH99900 = 4, 5, 6, 7 (feitelijke leefsituatie is feitelijk of wettelijk gescheiden of
mid-echtscheiding in 1 huishouden) EN [(AR02501(array 01-09)=1 EN AR05201
(array 01-10)= 3) EN AR99902 = 2 EN AR99901 < 50] OF
•
Mannen zonder partner, d.i. indien:
MH99900 = 4, 5, 6, 7 (feitelijke leefsituatie is feitelijk of wettelijk gescheiden of
mid-echtscheiding in 1 huishouden) EN AH00701 = 1 EN [AR02501 = 2 OF
(AR02501 = 1 EN AR05201 (array 01-10) = 1, 2 EN AR02502 (array 02-10) = 2)]
OF
•
Mannen met een mannelijke partner, d.i. indien:
MH99900 = 4, 5, 6, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden of
mid-echtscheiding in 1 huishouden) EN AH00701 = 1 EN [(AR02501(array 0109)=1 EN AR05201 (array 01-10)= 3) EN AR99902 = 1]
R.78. De volgende vragen gaan over het krijgen van kinderen.
AR07800
Indien AH99914= 0 (R heeft geen kinderen), zeg: Bent u van plan de
komende 3 jaar een kind te krijgen of te adopteren?
Indien AH99914>0 (R heeft al minstens 1 kind), zeg: Bent u van plan de
komende 3 jaar nog een kind te krijgen of te adopteren?
[Toon kaart]
1. Neen zeker niet
2. Neen waarschijnlijk niet
3. Ja waarschijnlijk wel
4. Ja zeker wel
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag R.79 enkel indien AR07800 = 1,2
R.79. Indien AH99914= 0 (R heeft geen kinderen), zeg: Bent u van plan
ooit een kind te krijgen of te adopteren?
Indien AH99914> 0 (R heeft al minstens 1 kind), zeg: Bent u van plan
ooit nog een kind te krijgen of te adopteren?
[Toon kaart]
1. Neen zeker niet
2. Neen waarschijnlijk niet
3. Ja waarschijnlijk wel
4. Ja zeker wel
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
R.80. Wat is uw ideale kinderaantal, ongeacht hoeveel kinderen u nu
eventueel hebt?
Aantal: 0 tot 12

AR07900

AR08000

65

Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

Stel vraag R.81. enkel indien AR07800 OF AR07900 = 3,4
R.81. Hoeveel kinderen bent u van plan in de toekomst nog te krijgen
of te adopteren?
[ENQ: Het aantal kinderen dat R reeds heeft, wordt NIET meegeteld; Kinderen
waarvan R of zijn/haar partner eventueel zwanger van is worden WEL
meegeteld.]
Aantal: 0 tot 12
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AR08100

Stel vragen R.82. t.e.m. R.84 enkel aan respondenten die op dit moment een partner
hebben, d.i. indien:
MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden, gehuwde
LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden) OF
MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden) EN
(AR02501(array 01-09)=1 EN AR05201 (array 01-10)= 3)) (heeft een partner)
R.82. Wilt uw partner meer of minder kinderen dan u of willen jullie
AR08200
hetzelfde aantal?
[Toon kaart]
1. Mijn partner wil meer kinderen dan ik
2. Mijn partner wil minder kinderen dan ik
3. Wij willen beiden hetzelfde aantal kinderen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
R.83. Hoe vaak hebt u met uw partner de voorbije 12 maanden conflicten
gehad over het krijgen van kinderen?
[Toon kaart]
1.
Nooit
2.
Zelden
3.
Soms
4.
Vaak
5.
Altijd
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AR08300

R.84. Hebt u of uw partner een vruchtbaarheidsprobleem?
[Toon kaart]
1. Ja, ikzelf
2. Ja, mijn echtgeno(o)t(e) of partner
3. Ja, wij beiden
4. Neen
5. Onbepaald na medisch onderzoek
9. Weet niet
Weigering (code 7) toelaten
V.1.
In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten

AR08400

1.
2.

AV00101
AV00102

3.
4.
5.
6.

Het huwelijk is een verouderde instelling
Het is prima als partners willen samenwonen zonder dat zij van plan zijn
om te trouwen
Het huwelijk is een band voor het leven die nooit verbroken mag worden
Uit elkaar gaan is de beste oplossing in geval van een ongelukkige
relatie, ook als er kinderen zijn
Een vrouw moet kinderen krijgen om aan haar bestemming te voldoen
Een man moet kinderen krijgen om aan zijn bestemming te voldoen

AV00103
AV00104
AV00105
AV00106
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7.

Een kind heeft een thuis met een vader en een moeder nodig om gelukkig
te kunnen opgroeien
8. Als een alleenstaande vrouw kinderen wil krijgen en opvoeden, dan moet
dat kunnen
9. Jongeren van 18 à 20 jaar moeten zelfstandig gaan wonen
10. Partners van hetzelfde geslacht moeten dezelfde rechten hebben als
heteroseksuele koppels

N.

AV00107
AV00108
AV00109
AV00110

Vrije tijd, sociale steun en netwerken en contact met familie
* Contact met familie *

Stel vragen N.1 t.e.m. N.3 enkel indien MH99900= 4, 5, 6, 7(feitelijke
leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden of mid-echtscheiding in 1
huishouden) EN [AR02501=1 EN AR05201 (array 01-10)= 3 (heeft een
partner) EN AR03301 (array 01-10)= 88 (woont niet samen met partner)]
N.1
De volgende vragen gaan over [AR99904]. Hoe vaak ontmoet u
[AR99904]?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
INDIEN AN001A01 ≠0 of 77 of 99 , stel dan ‘per-vraag’
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AN00101

AN00102

N.2
Hoe vaak hebt u contact met [AR99904] via telefoon, post of internet?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AN00201

Enkel indien AN00201 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AN00202

N.3
Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij [AR99904] te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
*Moeder*
Stel vragen N.4 t.e.m. N.7 enkel indien AP01000= 1 (moeder leeft nog) EN
AH99915= 0 (moeder woont niet in huishouden)
N.4
De volgende vragen gaan over uw biologische of adoptiemoeder. Hoe
vaak ontmoet u uw moeder?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN00401 ≠0, 77,f 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.5
Hoe vaak hebt u contact met uw moeder via telefoon, post of internet?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AN00301
AN00302

AN00401

AN00402

AN00501

67

Enkel indien AN00501 ≠ 0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.6 enkel indien (AN00401=0 EN AN00501=0) OF (AN00401=
77, 99 EN AN00501=0) OF (AN00401=0 EN AN00501=77, 99)
N.6
Waarom hebt u geen contact met uw moeder?
Codering met 7 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Wij wonen te ver van elkaar
2. Hij/Zij wil geen contact meer
3. Ik wil geen contact meer
4. Mijn partner wil niet dat we contact hebben
5. We hebben ruzie
6. Het contact is verwaterd
7. Ik heb hem/haar nooit gekend
8. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.7
Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij uw moeder te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vragen N.8 en N.9 enkel indien (AP01000 = 1 (moeder leeft nog) EN
AH99915 = 1 (moeder woont in huishouden)) OF (AN00401 > 0 OF
AN00501 > 0) (contact met moeder)
Voeg toe indien AP01000= 1 (moeder leeft nog) EN AH99915= 1 (moeder
woont in huishouden): De volgende vragen gaan over uw biologische of
adoptiemoeder.
N.8
Hoe goed of hoe slecht is uw relatie met uw moeder?
[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.9
Hoe vaak hebt u in de voorbije 12 maanden uw moeder geholpen
bij haar persoonlijke verzorging zoals bij het wassen, aankleden, eten,
enz…?
[ENQ: Code 88 indien moeder geen hulp nodig had, indien ze het zelf kan]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77), niet van toepassing (code 88) en weet niet (code
99) toelaten

AN00502

AN00601
AN00602
AN00603
AN00604
AN00605
AN00606
AN00607
AN00608

AN00701
AN00702

AN00800

AN00900

*Vader*
Stel vragen N.10 t.e.m. N.13 enkel indien AP02000= 1 (vader leeft nog) EN
AH99916=0 (vader woont niet in huishouden)
N.10 De volgende vragen gaan over uw biologische of adoptievader. Hoe
vaak ontmoet u uw vader?
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[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN01001 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AN01001

AN01002

N.11 Hoe vaak hebt u contact met uw vader via telefoon, post of internet?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AN01101

Enkel indien AN01101 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AN01102

Stel vraag N.12 enkel indien (AN01001=0 EN AN01101=0) OF (AN01001=
77, 99 EN AN01101=0) OF (AN01001=0 EN AN01101=77, 99)
N.12 Waarom hebt u geen contact met uw vader?
Codering met 7 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Wij wonen te ver van elkaar
2. Hij/Zij wil geen contact meer
3. Ik wil geen contact meer
4. Mijn partner wil niet dat we contact hebben
5. We hebben ruzie
6. Het contact is verwaterd
7. Ik heb hem/haar nooit gekend
8. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.13 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij uw vader te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vragen N.14 en N.15 enkel indien(AP02000 = 1 (vader leeft nog) EN
AH99916 = 1 (vader woont in huishouden)) OF (AN01001 > 0 OF
AN01101 > 0) (contact met vader)
Voeg toe indien AP02000= 1 (vader leeft nog) EN AH99916= 1 (vader
woont in huishouden): De volgende vragen gaan over uw biologische of
adoptievader.
N.14 Hoe goed of hoe slecht is uw relatie met uw vader?
[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.15 Hoe vaak hebt u in de voorbije 12 maanden uw vader geholpen bij
zijn persoonlijke verzorging zoals bij het wassen, aankleden, eten, enz…?
[ENQ: Code 88 indien vader geen hulp nodig had, indien hij het zelf kan]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand

AN01201
AN01202
AN01203
AN01204
AN01205
AN01206
AN01207
AN01208

AN01301
AN01302

AN01400

AN01500
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3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77), niet van toepassing (code 88) en weet niet (code
99) toelaten
*Schoonmoeder*
Stel vragen N.16 t.e.m. N.21 enkel indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke
leefsituatie intact huwelijk of gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1
huishouden) EN AH99917=0 (schoonmoeder woont niet in huishouden)
N.16 De volgende vragen gaan over de moeder van [AR99903]. Leeft de
moeder van [AR99903] nog?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen N.17 t.e.m. N.21 enkel indien AN01600=1
N.17 Hoe vaak ontmoet u de moeder van [AR99903]?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN01701 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week 2=Maand 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.18 Hoe vaak hebt u contact met de moeder van [AR99903] via
telefoon, post of internet?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN01801 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.19 enkel indien (AN01701=0 EN AN01801=0) OF
(AN01701= 77, 99 EN AN01801=0) OF (AN01701=0 EN AN01801=77,
99)
N.19 Waarom hebt u geen contact met de moeder van [AR99903]?
Codering met 7 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon Kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Wij wonen te ver van elkaar
2. Hij/Zij wil geen contact meer
3. Ik wil geen contact meer
4. Mijn partner wil niet dat we contact hebben
5. We hebben ruzie
6. Het contact is verwaterd
7. Ik heb hem/haar nooit leren kennen
8. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.20 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij de moeder van
[AR99903] te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59

AN01600

AN01701

AN01702

AN01801

AN01802

AN01901
AN01902
AN01903
AN01904
AN01905
AN01906
AN01907
AN01908

AN02001
AN02002
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Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.21 enkel indien AH99917 = 1 (schoonmoeder woont in
huishouden) OF (AN01701 > 0 OF AN01801 > 0) (contact met
schoonmoeder)
Voeg toe indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact
huwelijk in 1 huishouden of gehuwde LAT-relatie of midechtscheiding in 1 huishouden) EN AH99917=1 (schoonmoeder woont
in huishouden): De volgende vraag gaat over de moeder van
[AR99903].
N.21 Hoe goed of hoe slecht is uw relatie met de moeder van
[AR99903]?
[Toon Kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AN02100

*Schoonvader*
Stel vragen N.22 t.e.m. N.27 enkel indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke
leefsituatie intact huwelijk of gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1
huishouden) EN AH99918= 0 (schoonvader woont niet in huishouden)
N.22 De volgende vragen gaan over de vader van [AR99903]. Leeft de vader
van [AR99903] nog?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AN02200

Stel vragen N.23 t.e.m. N.27 enkel indien AN02200=1
N.23 Hoe vaak ontmoet u de vader van [AR99903]?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN02301 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.24 Hoe vaak hebt u contact met de vader van [AR99903] via telefoon,
post of internet?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN02401 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.25 enkel indien (AN02301=0 EN AN02401=0) OF
(AN02301= 77, 99 EN AN02401=0) OF (AN02301=0 EN AN02401=77,
99)
N.25 Waarom hebt u geen contact met de vader van [AR99903]?
Codering met 7 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon Kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Wij wonen te ver van elkaar
2. Hij/Zij wil geen contact meer
3. Ik wil geen contact meer

AN02301

AN02302

AN02401

AN02402

AN02501
AN02502
AN02503
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4. Mijn partner wil niet dat we contact hebben
5. We hebben ruzie
6. Het contact is verwaterd
7. Ik heb hem/haar nooit leren kennen
8. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.26 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij de vader van
[AR99903] te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.27 enkel indien AH99918 = 1 (schoonvader woont in
huishouden) OF (AN02301 > 0 OF AN02401 > 0) (contact met
schoonvader)
Voeg toe indien MH99900= 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact
huwelijk in 1 huishouden of gehuwde LAT-relatie of midechtscheiding in 1 huishouden) EN AH99918= 1 (schoonvader woont
in huishouden): De volgende vraag gaat over de vader van
[AR99903].
N.27 Hoe goed of hoe slecht is uw relatie met de vader van
[AR99903]?
[Toon Kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
*Ex-schoonmoeder*
Stel vragen N.28 t.e.m. N.34 enkel indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke
leefsituatie wettelijk of feitelijk gescheiden)
De volgende vragen gaan over de moeder van [AR99903].
N.28 Leeft de moeder van [AR99903] nog?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.29 enkel indien AN02800=1
N.29 Woont de moeder van [AR99903] in uw huishouden?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen N.30 t.e.m. N.33 enkel indien [AN02800=1 EN
(AN02900≠1 OF AH00802(array 02-15)≠21)
N.30 Hoe vaak ontmoet u de moeder van [AR99903]?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN03001 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.31 Hoe vaak hebt u contact met de moeder van [AR99903] via
telefoon, post of internet?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50

AN02504
AN02505
AN02506
AN02507
AN02508

AN02601
AN02602

AN02700

AN02800

AN02900

AN03001

AN03002

AN03101
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0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN03101 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.32 enkel indien (AN03001=0 EN AN03101=0) OF
(AN03001= 77, 99 EN AN03101=0) OF (AN03001=0 EN
AN03101=77, 99)
N.32 Waarom hebt u geen contact met de moeder van [AR99903]?
Codering met 7 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon Kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Wij wonen te ver van elkaar
2. Hij/Zij wil geen contact meer
3. Ik wil geen contact meer
4. Mijn partner wil niet dat we contact hebben
5. We hebben ruzie
6. Het contact is verwaterd
7. Ik heb hem/haar nooit leren kennen
8. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.33 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij de moeder
van [AR99903] te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.34 enkel indien AN02900 = 1 (ex-schoonmoeder
woont in huishouden) OF (AN03001 > 0 AN03101 > 0) (contact
met ex-schoonmoeder)
N.34 Hoe goed of hoe slecht is uw huidige relatie met de moeder
van [AR99903]?
[Toon Kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
*Ex-schoonvader*
Stel vragen N.35 t.e.m. N.41 enkel indien MH99900= 4, 5, 7 (feitelijke
leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden)
De volgende vragen gaan over de vader van [AR99903].
N.35 Leeft de vader van [AR99903] nog?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.36 enkel indien AN03500=1
N.36 Woont de vader van [AR99903] in uw huishouden?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AN03102

AN03201
AN03202
AN03203
AN03204
AN03205
AN03206
AN03207
AN03208

AN03301
AN03302

AN03400

AN03500

AN03600

Stel vragen N.37 t.e.m. N.40 enkel indien AN03500=1 EN
[AN03600≠1 OF AH00802(array 02-15)≠21]
N.37 Hoe vaak ontmoet u de vader van [AR99903]?
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[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN03701 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.38 Hoe vaak hebt u contact met de vader van [AR99903] via
telefoon, post of internet?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN03801 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.39 enkel indien (AN03701=0 EN AN03801=0) OF
(AN03701= 77, 99 EN AN03801=0) OF (AN03701=0 EN
AN03801=77, 99)
N.39 Waarom hebt u geen contact met de vader van [AR99903]?
Codering met 7 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon Kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Wij wonen te ver van elkaar
2. Hij/Zij wil geen contact meer
3. Ik wil geen contact meer
4. Mijn partner wil niet dat we contact hebben
5. We hebben ruzie
6. Het contact is verwaterd
7. Ik heb hem/haar nooit leren kennen
8. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.40 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij de vader van
[AR99903] te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.41 enkel indien AN03600 = 1 (ex-schoonvader woont
in huishouden) OF (AN03701 > 0 OF AN03801> 0) (contact met
ex-schoonvader)
N.41 Hoe goed of hoe slecht is uw huidige relatie met de vader van
[AR99903]?
[Toon Kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AN03701

AN03702

AN03801

AN03802

AN03901
AN03902
AN03903
AN03904
AN03905
AN03906
AN03907
AN03908

AN04001
AN04002

AN04100

*Kind*
Stel vragen N.42 t.e.m. N.45 enkel indien MY99907= 1 (targetkind
geselecteerd) EN:
MY99905= 4 (targetkind niet-inwonend bij 1 of beide partners) OF
(MY99905= 1 (targetkind inwonende bij partner 1) EN AX99903= 2
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(partner2) OF (MY99905=2 (targetkind inwonend bij partner 2) EN AX99903=
1 (partner 1)
De volgende vragen gaan over [MY99902].
N.42 Hoe vaak ontmoet u [MY99902]?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN04201 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.43 Hoe vaak hebt u contact met [MY99902] via telefoon, post of internet?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AN04301 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AN04201

AN04202

AN04301

AN04302

Stel vraag N.44 enkel indien (AN04201=0 EN AN04301=0) OF (AN04201
= 77, 99 EN AN04301=0) OF (AN04201=0 EN AN04301=77, 99)
N.44 Waarom hebt u geen contact met [MY99902]?

Codering met 8 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.

[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Wij wonen te ver van elkaar
2. Hij/Zij wil geen contact meer
3. Ik wil geen contact meer
4. Mijn partner wil niet dat we contact hebben
5. We hebben ruzie
6. Hij/Zij mag geen contact meer hebben met mij
7. Het contact is verwaterd
8. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.45 Hoeveel tijd hebt u nodig om van bij u thuis tot bij [MY99902] te gaan?
Aantal uur: 0 tot 96
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Aantal minuten: 0 tot 59
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag N.46 (01) enkel indien MY99905 = 0, 1, 2, 3 (targetkind
inwonend bij één of beide partners) OF (AN04201 > 0 OF AN04301 > 0)
N.46 (01)Hoe goed of hoe slecht is uw relatie met [MY99902]?

AN04401
AN04402
AN04403
AN04404
AN04405
AN04406
AN04407
AN04408

AN04501
AN04502

AN04601

[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.46 (02-03) enkel indien AN04201 = 0 EN AN04301 = 0 (geen
contact met kind)
N.46
Wanneer hebt u voor het laatst contact gehad met [MY99902]?
[code 88 en 8888, niet van toepassing: respondent heeft MY99902 nooit gezien]
(02) Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14;
zomer=15; herfst en winter, einde van het jaar =16]

AN04602
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Weet niet (code 99), niet van toepassing (code 88) en weigering (code
77) toelaten
(03) Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999), niet van toepassing (code 8888) en weigering
(code 7777) toelaten
V.2.
In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A.

AN04603

Grootouders moeten instaan voor hun kleinkinderen als de ouders dit zelf
niet kunnen
Ouders moeten hun volwassen kinderen financieel steunen als deze
financiële moeilijkheden hebben
Ouders moeten hun levenswijze aanpassen aan de noden van hun
volwassen kinderen
Volwassen kinderen moeten de zorg voor hun ouders op zich nemen als
deze hulp nodig hebben
Volwassen kinderen moeten hun beroepsleven aanpassen aan de noden
van hun ouders
Dochters, eerder dan zonen, moeten voor hun ouders zorgen als deze hulp
nodig hebben
Zonen, eerder dan dochters, moeten voor hun ouders zorgen als deze hulp
nodig hebben
Volwassen kinderen moeten hun ouders financieel steunen als deze
financiële moeilijkheden hebben
Volwassen kinderen moeten hun ouders bij zich laten inwonen als deze
niet langer in staat zijn om zelfstandig te wonen

AV00201
AV00202
AV00203
AV00204
AV00205
AV00206
AV00207
AV00208
AV00209

Studies, activiteiten en inkomsten

De volgende vragen gaan over uw studies, uw werk en uw dagelijkse activiteiten.
Laten we beginnen met de opleiding die u gevolgd hebt.
A.1
Wat is het hoogste diploma dat u behaald hebt?
[ENQ: Koranschool: codeer als “ongeschoold”.]
[Toon kaart]
0. Ongeschoold – Geen diploma of getuigschrift
1. Lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
2. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): opleidingsvorm 1 en 2 –
tussenliggende graad van opleidingsvorm 3 en 4
3. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): getuigschrift opleidingsvorm 3 en
4
Lager secundair onderwijs (dwz. het derde leerjaar in het oud systeem of de
tweede graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
4. Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
5. Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
6. Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
7. Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
Hoger secundair onderwijs (dwz. het zesde leerjaar in het oud systeem of het
tweede leerjaar van de derde graad in het nieuw systeem is met succes
beëindigd)
8. Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9. Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10. Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11. Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO – middenstandsopleiding of leertijd
en deeltijds beroepssecundair onderwijs inbegrepen)

AA00100
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Postsecundair (dwz. het zevende leerjaar of het derde leerjaar van de derde graad
van het gewoon secundair onderwijs (ASO – TSO – KSO – BSO) of van het
buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) of de vierde graad van het
beroepsonderwijs (BSO – ondernemersopleiding inbegrepen) is met succes
beëindigd)
12. Postsecundair niet-hoger onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (één cyclus)
13. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (twee- of driejarige
opleiding) of bachelor in het hoger professioneel onderwijs (driejarige
opleiding)
14. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type: Voortgezette opleiding
of aanvullende bachelor (bachelor na bachelor) in het hoger professioneel
onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (twee cycli)
15. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Kandidaat (tweejarige
opleiding) of bachelor in het academisch onderwijs (driejarige opleiding)
16. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Licentiaat of master
(vier- of vijfjarige opleiding)
17. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Voortgezette opleiding
of aanvullende master (master na master)
Hoger universitair onderwijs
18. Hoger universitair onderwijs: Kandidaat (tweejarige opleiding) of bachelor
(driejarige opleiding)
19. Hoger universitair onderwijs: Licentiaat of master (minimum vierjarige
opleiding) (geneeskunde en dierengeneeskunde inbegrepen)
20. Hoger universitair onderwijs: Voortgezette opleiding of aanvullende master
(master na master)
21. Hoger universitair onderwijs: doctoraat
Andere
22. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
AA99904 = Opleidingsniveau van respondent als ISCED-score (9
categorieën)
0.
Kleuteronderwijs ( + ongeschoold)
1.
Lager onderwijs
2.
Lager secundair onderwijs
3.
Hoger secundair onderwijs
4.
Post-secundair niet-hoger onderwijs
5.
Hoger onderwijs korte type
6.
Bachelorniveau of equivalent
7.
Masterniveau of equivalent
8.
Doctorniveau of equivalent

AA99904

AA99905
AA99905 = Opleidingsniveau van respondent als ISCED-score (3
categorieën)
1.
ISCED 0-2 (LO-LSO)
2.
ISCED 3-4 (HSO)
3.
ISCED 5-8 (HO)

Stel vraag A.2 enkel indien AA00100 ≠ 0
A.2
Wanneer hebt u uw diploma behaald?
Maand: 01 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
A.3
Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag A.4 enkel indien AA00200 = 7777 of 9999
A.4
Hoe oud was u toen u uw diploma behaalde?
Leeftijd: 0-99

AA00200

AA00300

AA00400
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Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
A.5
Had u ooit een betaalde job?
[ENQ: Als loontrekkende, zelfstandige, helper,…]
[ENQ: Studentenjobs worden NIET meegerekend; zwartwerk wordt WEL
meegerekend]
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag A.6 enkel indien AA00500 = 2 (R had nooit een betaalde job)
A.6
Welke situatie is momenteel op u van toepassing?
[Toon kaart]
1. Werkloos (werkzoekend)
2. Huisvrouw of huisman
3. Met pensioen
4. Met brugpensioen
5. Langdurig ziek of permanent arbeidsongeschikt
6. Leerling of student
7. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AA00500

AA00600

* Reconstructie loopbaan *
Stel vragen A.7 (array 01-15) t.e.m. A.13 (array 01-15) enkel indien AA00500 = 1 (R had
ooit een betaalde job)
We gaan het nu hebben over uw arbeidsloopbaan. Hierbij is het belangrijk
dat u periodes van voltijds en deeltijds werk en de periodes waarin u niet
werkte van elkaar onderscheidt. We gaan elke periode dat er een wijziging
ter zake gebeurd is chronologisch overlopen en ik ga u telkens enkele
vragen stellen. U kunt kijken op kaart [nummer]. Indien u kunt kiezen uit
meerdere antwoorden, dan ziet u dat onderaan in het grijze vak.
Laten we starten met uw beginsituatie. Dit is de periode nadat u de
schoolbanken verliet.
[Toon kaart]
Begin periode
jaar

Maand

Periode van
werk
Werkpercentage

Periode van inactiviteit
Type van
inactiviteit

situatie
Mogelijke
antwoorden

1. Voltijds
(95% of meer)
2. Deeltijds
75% tot 94%
3. Deeltijds
50% tot 74%
4. Deeltijds
25% tot 49%
5. Deeltijds
minder dan
25%

1. Werkloos (werkzoekend)
2. Voltijdse loopbaanonderbreking
(incl. ouderschapsverlof) of voltijds
tijdskrediet
3. Huisvrouw of huisman
4. Met pensioen
5. Met brugpensioen
6. Langdurig ziek of permanent
arbeidsongeschikt
7. Leerling of student
8. Legerdienst
9. Andere

Raster loopbaan wordt geopend. Maximaal 15 rijen. Vragen A.7 tot
A.13worden maximaal 15 keer gesteld.
A.7
(01) Wanneer verliet u de schoolbanken?
[ENQ: Hiermee wordt bedoeld wanneer de respondent stopte met studeren als
hoofdactiviteit, ongeacht of hij/zij een diploma behaalde van de studie]
Deze vraag wordt enkel gesteld de eerste keer dat de loop doorlopen wordt.
Maand: 01 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
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Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
A.7
(02-15) Wanneer begon die volgende periode?
Maand: 01 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
A.8
Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Indien AA00801 (array 01-15) = 7777 of 9999, stel vraag A.9
A.9
(01) Hoe oud was u toen u de schoolbanken verliet?
[ENQ: Hiermee wordt bedoeld wanneer de respondent stopte met studeren als
hoofdactiviteit, ongeacht of hij/zij een diploma behaalde van de studie]
Deze vraag wordt enkel gesteld de eerste keer dat de loop doorlopen
wordt.
Leeftijd: 0-99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten

AA00701

AA00702AA00715

AA00801AA00815

A.9
(02-15) Hoe oud was u toen die volgende periode begon?
Leeftijd: 0-99
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
A.10 Had u in die periode een betaalde job of was u inactief?
[ENQ: betaalde job is ook werken als zelfstandige of helper]
[ENQ: Zwartwerk wordt WEL meegerekend]
1. Betaalde job
2. Inactief
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag A.11 (array 01-15) enkel indien AA01001(array 01-15) = 1
A.11
Werkte u in die periode voltijds of deeltijds?
1. Voltijds (95% of meer)
2. Deeltijds 75% tot 94%
3. Deeltijds 50% tot 74%
4. Deeltijds 25% tot 49%
5. Deeltijds minder dan 25%
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag A.12 enkel indien AA01001(array 01-15) = 2
A.12 Wat was het type van inactiviteit gedurende die periode?
1. Werkloos (werkzoekend)
2. Voltijdse loopbaanonderbreking (incl. ouderschapsverlof) of voltijds
tijdskrediet
3. Huisvrouw of huisman
4. Met pensioen
5. Met brugpensioen
6. Langdurig ziek of permanent arbeidsongeschikt
7. Leerling of student
8. Legerdienst
9. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vraag A.13 (array 01-15) enkel indien AA01001(array 01-15) = 1
A.13
Indien AA01001(array 01-15) = 1 (betaalde job), zeg: Is de
situatie daarna veranderd? Hiermee bedoelen we dat u in de periode
daarna meer of minder bent gaan werken of eventueel inactief bent
geworden?
Indien AA01001(array 01-15) = 2 (inactief), zeg: Is de situatie daarna
veranderd? Hiermee bedoelen we dat u in de periode daarna terug een
betaalde job had of uw type van inactiviteit veranderde.
1. Ja
2. Neen, dit is mijn huidige situatie

AA00901

AA00902AA00915

AA01001AA01015

AA01101AA01115

AA01201AA01215

AA01301-
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Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AA01315

Indien AA01301(array 01-15) = 1  ga terug naar vraag A.7 (array 02-15)
AA99901 = Arbeidssituatie op moment van interview
0. Inactief
1. Deeltijds werkend
2. Voltijds werkend

AA99901

AA99902 = Arbeidssituatie bij aanvang eerste huwelijk
0. Inactief
1. Deeltijds werkend
2. Voltijds werkend

AA99902

AA99903 =Arbeidssituatie bij einde samenwonen in eerste huwelijk
0. Inactief
1. Deeltijds werkend
2. Voltijds werkend

AA99903

*Vragen over de huidige job*
Stel vragen A.14 t.e.m. A.19 enkel indien AA99901 = 1,2 (R heeft momenteel betaalde
job)
Ik ga nu enkele vragen stellen over uw huidige job.
[Indien R meerdere beroepen tegelijk uitoefent, gaat het enkel om het hoofdberoep. ]
[ENQ: Indien respondent 2 verschillende jobs uitoefent met evenveel arbeidsuren
(bijvoorbeeld 2 jobs van 50%), dan mag R zelf een beroep kiezen. ]
A.14 Wat is uw huidig beroep?
[ENQ: Noteer de naam van het beroep].

AA01400

A.15 Wat houdt uw beroep precies in?
[ENQ: Noteer volgende aspecten van de job: taken, sector, inhoud,…]
A.16 In welke categorie plaatst u zichzelf?
[Toon kaart]
1. Ongeschoolde arbeider/arbeidster
2. Geschoolde arbeider/arbeidster
3. Bediende
4. Hoger bediende/kader
5. Kleine zelfstandige/handelaar
6. Landbouwer/landbouwster
7. Vrij beroep
8. Zelfstandig ondernemer of groothandelaar
9. Andere
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
A.17 Geeft u in uw job leiding aan andere volwassenen?
[ENQ: Leerkrachten geven geen leiding.]
[Toon kaart]
1. Ja, aan minder dan 5 personen
2. Ja, aan 5 tot 10 personen
3. Ja, aan meer dan 10 personen
4. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
A.18 Hoe vaak zijn volgende situaties de voorbije 3 maanden voorgevallen?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)

AA01500
AA01600

AA01700
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7. Dagelijks
Weet niet (code 99) toelaten
1.

Toen ik van het werk thuis kwam, was ik te moe om de noodzakelijke
huishoudelijke taken te doen
2. Het was moeilijk voor mij om mijn huishoudelijke verplichtingen te
vervullen door de tijd die ik op het werk doorbracht
3. Ik kwam te moe op het werk aan om goed te presteren wegens de
huishoudelijke taken die ik had gedaan
4. Het was moeilijk om mij op het werk te concentreren wegens mijn
huishoudelijke verplichtingen
A.19 Hoeveel tijd spendeert u per week aan al uw jobs samen, inclusief
bijberoepen. Reken ook overuren erbij en uren ter voorbereiding van uw
werk. De tijd dat u zich van en naar het werk verplaatst moet u hier NIET
bijtellen.
[ENQ: het betreft hier enkel tijd die gespendeerd wordt aan betaald werk, dus geen
huishoudelijk werk]
Aantal uren: 000 tot 200
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten

AA01801

Aantal minuten: 00 tot 59
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AA01902

AA01802
AA01803
AA01804

AA01901

*Inkomen *
Nu wil ik graag wat vragen stellen over uw inkomen. We onderscheiden daarbij het
persoonlijk inkomen en het gezinsinkomen.
A.20 Hoeveel bedroeg uw persoonlijk netto maandelijks inkomen de
voorbije maand? Hieronder verstaan we elk inkomen via arbeid of via een
uitkering zoals pensioen, werkloosheid, ziekte,…. Gelieve alles op te tellen,
zoals loon, maaltijdcheques, enz.
[ENQ: Indien het voorbije maand om een bijzondere maand ging waarin de respondent
bijvoorbeeld vakantiegeld of een 13de maand kreeg uitbetaald, neem dan de
voorafgaande maand of de meest recente regelmatige maand.]
[ENQ: Zelfstandigen dienen een schatting te maken van het maandelijkse nettoinkomen na aftrek van alle professionele kosten en belastingen.]
[ENQ: Alimentatie wordt niet meegerekend, dat komt later aan bod.]
[Toon kaart]
88. R heeft geen eigen inkomen
1. € Minder dan 250,00
(Minder dan 10000 Bef)
2. € 250 - 374,99
(10000 – 14999 Bef)
3. €375 – 499,99
(15000 – 19999 Bef)
4. € 500 – 624,99
(20000 – 24999 Bef)
5. € 625 – 749,99
(25000 – 29999 Bef)
6. € 750 – 874,99
(30000 – 34999 Bef)
7. € 875 – 999,99
(35000 – 3999 Bef)
8. € 1000 – 1124,99 (40000 – 44999 Bef)
9. € 1125 – 1249,99 (45000 – 49999 Bef)
10. € 1250 – 1499,99 (50000 – 59999 Bef)
11. € 1500 – 1749,99 (60000 – 69999 Bef)
12. € 1750 – 1999,99 (70000 – 79999 Bef)
13. € 2000 – 2249,99 (80000 – 89999 Bef)
14. € 2250 – 2499,99 (90000 – 99999 Bef)
15. € 2500 – 2999,99 (100000 – 119999 Bef)
16. € 3000 – 3749,99 (120000 – 149999 Bef)
17. € 3750 – 4999,99 (150000 – 199999 Bef)
18. € 5000 – 5999,99 (200000 – 239999 Bef)
19. € 6000 – 6999,99 (240000 – 279999 Bef)
20. € 7000 – 7999,99 (280000 – 319999 Bef)
21. € 8000 – 8999,99 (320000 – 359999 Bef)
22. € 9000 – 9999,99 (360000 – 399999 Bef)
23. € 10000 of meer (400000 Bef of meer)

AA02000
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Weet niet (code 99), niet van toepassing (code 88) en weigering (code 77)
toelaten
A.21 Indien AH00100 > 1 (meerdere personen in het huishouden), zeg:
Hoeveel bedroeg het totale netto inkomen van dit huishouden de voorbije
maand? Hiermee bedoelen we alle netto inkomsten van alle leden van dit
huishouden, ook van eventuele inwonende kinderen. Gelieve alles op te tellen
zoals lonen, uitkeringen, kindergeld, inkomsten uit kapitaal en onroerende
goederen enzovoort. Alimentatie wordt niet meegerekend, dat komt later aan
bod.
Indien AH00100 = 1 (1 persoon in het huishouden / alleenstaande), zeg:
Hoeveel bedroeg het totale netto inkomen van dit huishouden de voorbije
maand? Hiermee bedoelen we, naast uw inkomsten uit arbeid of uitkeringen
ook andere inkomsten zoals bijvoorbeeld inkomsten uit kapitaal of
onroerende goederen. Alimentatie wordt niet meegerekend, dat komt later
aan bod.
[ENQ: Indien het voorbije maand om een bijzondere maand ging waarin de respondent
of iemand anders uit het huishouden bijvoorbeeld vakantiegeld of een 13de maand
kreeg uitbetaald, neem dan de voorafgaande maand of de meest recente regelmatige
maand.]
[ENQ: Voor zelfstandige personen dient een schatting gemaakt te worden van het
maandelijkse netto-inkomen na aftrek van alle professionele kosten en belastingen.]

AA02100

[Toon kaart]
1. € Minder dan 250,00
(Minder dan 10000 Bef)
2. € 250 - 374,99
(10000 – 14999 Bef)
3. € 375 – 499,99
(15000 – 19999 Bef)
4. € 500 – 624,99
(20000 – 24999 Bef)
5. € 625 – 749,99
(25000 – 29999 Bef)
6. € 750 – 874,99
(30000 – 34999 Bef)
7. € 875 – 999,99
(35000 – 39999 Bef)
8. € 1000 – 1124,99 (40000 – 44999 Bef)
9. €1125 – 1249,99 (45000 – 49999 Bef)
10. € 1250 – 1499,99 (50000 – 59999 Bef)
11. € 1500 – 1749,99 (60000 – 69999 Bef)
12. € 1750 – 1999,99 (70000 – 79999 Bef)
13. € 2000 – 2249,99 (80000 – 89999 Bef)
14. € 2250 – 2499,99 (90000 – 99999 Bef)
15. € 2500 – 2999,99 (100000 – 119999 Bef)
16. € 3000 – 3749,99 (120000 – 149999 Bef)
17. € 3750 – 4999,99 (150000 – 199999 Bef)
18. € 5000 – 5999,99 (200000 – 239999 Bef)
19. € 6000 – 6999,99 (240000 – 279999 Bef)
20. € 7000 – 7999,99 (280000 – 319999 Bef)
21. € 8000 – 8999,99 (320000 – 359999 Bef)
22. € 9000 – 9999,99 (360000 – 399999 Bef)
23. €10000 of meer
(400000 Bef of meer)
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vragen A.22 en A.23 enkel indien:
MH99900 = 1, 6 (feitelijke leefsituatie: intact huwelijk of midechtscheiding in 1 huishouden) EN AX99905 = 1 (eerst geïnterviewde
partner ) OF
MH99900 = 1, 6 (feitelijke leefsituatie: intact huwelijk of midechtscheiding in 1 huishouden) EN AX99905 = 2 (tweede geïnterviewde
partner ) EN AH05800=2 (controle samenstelling huishouden is niet ok)
OF
MH99900=2, 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie: gehuwde LAT-relatie, feitelijk
of wettelijk gescheiden)
A.22 Beschikt uw huishouden over de volgende goederen? Als u er niet over
beschikt, is dat dan omdat u het zich niet kunt veroorloven of omwille van een
andere reden?
1. Ja, men beschikt erover
2. Neen, men kan het zich niet veroorloven
3. Neen, men heeft het niet omwille van een andere reden.
Weet niet (code 9) toelaten
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een

DVD-speler
internetaansluiting
auto of bestelwagen voor privégebruik
computer
vaatwasser of afwasmachine
wasmachine
microgolfoven

AA02201
AA02202
AA02203
AA02204
AA02205
AA02206
AA02207

A.23 Zijn volgende situaties in de voorbije 12 maanden wel eens
voorgevallen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) toelaten
1.

De facturen voor gas of elektriciteit konden niet of niet op tijd betaald
worden door een gebrek aan geld
2. De rekening voor dokter en/of tandarts konden niet of niet op tijd betaald
worden door een gebrek aan geld
3. Indien AH05100=3, 4 (huurder), zeg: De huishuur kon niet of niet op tijd
betaald worden door een gebrek aan geld
4. Indien AH05600=1 (eigenaar), zeg: De hypotheek kon niet of niet op tijd
betaald worden door een gebrek aan geld
OVERDRACHT NAAR H-DATABASE

AA02301
AA02302
AA02303
AA02304

Indien AX99905 = 1 (eerst geïnterviewde partner ):
HA02201= AA02201
HA02202= AA02202
HA02203= AA02203
HA02204= AA02204
HA02205= AA02205
HA02206= AA02206
HA02207= AA02207
HA02301=AA02301
HA02302=AA02302
HA02303=AA02303
HA02304=AA02304
Indien AX99905 = 2 (tweede geïnterviewde partner ) EN AH05800=1
(controle samenstelling huishouden is ok):
AA02201= HA02201
AA02202= HA02202
AA02203= HA02203
AA02204= HA02204
AA02205= HA02205
AA02206= HA02206
AA02207= HA02207
AA02301=HA02301
AA02302=HA02302
AA02303=HA02303
AA02304=HA02304

A.24 Hoe moeilijk of gemakkelijk kan uw huishouden rondkomen met het
beschikbare gezinsinkomen?
[Toon kaart]
1. Zeer moeilijk
2. Moeilijk
3. Eerder moeilijk
4. Eerder gemakkelijk
5. Gemakkelijk
6. Zeer gemakkelijk
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AA02400
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T. Taakverdeling en kinderopvang
De volgende vragen gaan over de huishoudelijke taken.
Stel vragen T.1 t.e.m. T.3 enkel indien AH99909 = 1 (partner in huishouden)
T.1
Wie doet de volgende huishoudelijke taken?
[Toon kaart]
1.
Altijd ikzelf
2.
Meestal ikzelf
3.
Ik evenveel als mijn partner
4.
Meestal mijn partner
5.
Altijd mijn partner
6.
Altijd of meestal iemand anders uit het huishouden
7.
Altijd of meestal iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden en er niet
voor betaald wordt
8.
Altijd of meestal iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden en er voor
betaald wordt
Weet niet (code 99), niet van toepassing (code 88) en weigering (code 77)
toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De dagelijkse maaltijden bereiden
De afwas doen of de afwasmachine uitladen
Boodschappen doen
Strijken
Schoonmaken
Kleine herstellingen doen in en rond het huis
Tuinonderhoud [ENQ Indien R geen tuin heeft, geef code 88]
De facturen betalen en de administratie doen
Het sociale leven van het huishouden regelen zoals vrienden uitnodigen
of uitstapjes plannen

AT00101
AT00102
AT00103
AT00104
AT00105
AT00106
AT00107
AT00108
AT00109

Na elk item van T.1 wordt voorwaarde gecheckt: AT00101-AT00109 = 6, 7 of
8 (iemand anders)? Indien ja, wordt onmiddellijk de vraag T.2 gesteld.
Antwoorden op T2 komen in variabelen AT00201 t.e.m. AT00209. Indien
AT00101-09 ≠6 ,7 of 8  ga meteen door naar volgend item van T.1.
T.2 Wie doet deze taak dan?
[Toon kaart]
1. Ikzelf
2. Mijn partner
3. Mijn zoon
4. Mijn dochter
5. Mijn vader
6. Mijn moeder
7. Mijn schoonvader
8. Mijn schoonmoeder
9. Mijn grootmoeder
10. Mijn grootvader
11. Andere familie
12. Mijn ex-partner
13. Betaalde huishoudelijke hulp (geen familie)
14. Iemand anders die niet tot de familie behoort (vrienden, kennissen, buren) en
er niet voor wordt betaald
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
T.3
Vindt u de verdeling eerlijk of vindt u dat u of uw partner te weinig of
veel te weinig huishoudelijke taken doet?
[Toon kaart]
1. Ik vind dat mijn partner veel te weinig doet
2. Ik vind dat mijn partner te weinig doet
3. Ik vind de verdeling eerlijk

AT00201
AT00202
AT00203
AT00204
AT00205
AT00206
AT00207
AT00208
AT00209

AT00300
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4. Ik vind dat ik te weinig doe
5. Ik vind dat ik veel te weinig doe
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vragen T.4 en T.5 enkel indien AH99909 = 1 (partner in huishouden) EN
AH99908 > 0 (kinderen aanwezig in huishouden van 12 jaar of jonger)
T.4
Wie doet de volgende taken voor de kinderen?
[ENQ: Indien kinderen dit zelf doen, geef code 88 ‘de kinderen zelf’ in]
[Toon kaart]
1.
Altijd ikzelf
2.
Meestal ikzelf
3.
Ik evenveel als mijn partner
4.
Meestal mijn partner
5.
Altijd mijn partner
6.
Altijd of meestal iemand anders uit het huishouden
7.
Altijd of meestal iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden en er niet
voor betaald wordt
8.
Altijd of meestal iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden en er voor
betaald wordt
88. Ieder kind doet dit voor zichzelf, er is geen hulp nodig van anderen
Weet niet (code 99), weigering (code 77) en niet van toepassing (code 88)
toelaten.
1.
2.
3.
4.

Spelen met de kinderen of voorlezen
’s Nachts opstaan voor kleine kinderen
Kinderen aankleden
Kinderen eten geven

AT00401
AT00402
AT00403
AT00404

Na elk item van T.4 wordt voorwaarde gecheckt: AT00401-AT00404 = 6 , 7 of
8 (iemand anders)? Indien ja, wordt onmiddellijk de vraag T.5 gesteld.
Antwoorden op T.5 komen in variabelen AT00501 t.e.m. AT00504. Indien
AT00401-AT00404 ≠6 of 7 ga meteen door naar volgend item van T.4.
T.5 Wie doet deze taak dan?
[Toon kaart]
1. Ikzelf
2. Mijn partner
3. Mijn zoon
4. Mijn dochter
5. Mijn vader
6. Mijn moeder
7. Mijn schoonvader
8. Mijn schoonmoeder
9. Mijn grootmoeder
10. Mijn grootvader
11. Andere familie
12. Mijn ex-partner
13. Betaalde huishoudelijke hulp (geen familie)
14. Iemand anders die niet tot de familie behoort (vrienden, kennissen, buren) en
er niet voor wordt betaald
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten

AT00501
AT00502
AT00503
AT00504

Stel vraag T.6 enkel indien AH99909 = 0 (geen partner in huishouden)
T.6
Wie doet meestal de volgende huishoudelijke taken?
[Toon kaart]
1. Ikzelf
2. Mijn partner
3. Mijn zoon
4. Mijn dochter
5. Mijn vader
6. Mijn moeder
7. Mijn schoonvader
8. Mijn schoonmoeder
9. Mijn grootmoeder
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10.
11.
12.
13.
14.

Mijn grootvader
Andere familie
Mijn ex-partner
Betaalde huishoudelijke hulp (geen familie)
Iemand anders die niet tot de familie behoort (vrienden, kennissen, buren) en er
niet voor wordt betaald
Weet niet (code 99), niet van toepassing (code 88) en weigering (code 77)
toelaten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De dagelijkse maaltijden bereiden
De afwas doen of de afwasmachine uitladen
Boodschappen doen
Strijken
Schoonmaken
Kleine herstellingen doen in en rond het huis
Tuinonderhoud [ENQ: Indien R geen tuin heeft, geef code 88]
De facturen betalen en de administratie doen
Het sociale leven van het huishouden regelen zoals vrienden uitnodigen of
uitstapjes plannen

AT00601
AT00602
AT00603
AT00604
AT00605
AT00606
AT00607
AT00608
AT00609

Stel vraag T.7 enkel indien AH99909 = 0 (geen partner in huishouden) EN
AH99908 > 0 (kinderen aanwezig in huishouden van 12 jaar of jonger)
T.7
Wie doet meestal de volgende taken voor de kinderen?
[ENQ: Indien kinderen dit zelf doen, geef code 88 de kinderen zelf’ in]
[Toon Kaart]
1. Ikzelf
2. Mijn partner
3. Een andere zoon
4. Een andere dochter
5. Mijn vader
6. Mijn moeder
7. Mijn schoonvader
8. Mijn schoonmoeder
9. Mijn grootmoeder
10. Mijn grootvader
11. Andere familie
12. Mijn ex-partner
13. Betaalde huishoudelijke hulp (geen familie)
14. Iemand anders die niet tot de familie behoort (vrienden, kennissen, buren) en er
niet voor wordt betaald
88. Ieder kind doet dit voor zichzelf, er is geen hulp nodig van anderen
Weet niet (code 99), niet van toepassing (code 88) en weigering (code 77)
toelaten
1.
2.
3.
4.

Spelen met de kinderen of voorlezen
’s Nachts opstaan voor kleine kinderen
Kinderen aankleden
Kinderen eten geven

AT00701
AT00702
AT00703
AT00704

Stel vragen T.8 t.e.m. T.13 enkel indien:
[MH99900 = 1, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk of mid-echtscheiding in 1
huishouden) EN AX99905 = 1 (eerst geïnterviewde partner ) EN AH99908 > 0
(kinderen aanwezig in huishouden van 12 jaar of jonger) ] OF
[MH99900 = 1, 6 (intact huwelijk of mid-echtscheiding in 1 huishouden) EN
AX99905 = 2 (tweede geïnterviewde partner ) EN AH05800=2 (controle
samenstelling huishouden is niet ok) EN AH99908 > 0 (kinderen aanwezig in
huishouden van 12 jaar of jonger)] OF
[MH99900=2,4,5, 7(gehuwde LAT-relatie of feitelijk of wettelijk) EN AH99908 > 0
(kinderen aanwezig in huishouden van 12 jaar of jonger)]
We gaan het nu hebben over kinderopvang.
T.8
Hoe vaak doet u beroep op [vul items in]
1. Een onthaalouder, kinderdagverblijf of crèche
2. Voor- of naschoolse opvang of Initiatief voor Buitenschoolse Opvang
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3.
4.

(IBO)
Een betaalde babysit
Een au pair of huispersoneel

Aantal: 00 tot 50 keer
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
‘Aantal’ komt in de variabelen AT00801 tot AT00804
INDIEN AT00801-AT00804 > 0 en ≠ 77 of 88 of 99
T.9
Per
1 = week, 2 = maand, 3 = jaar
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
‘Per’ komt in de variabelen AT00901 tot AT00904
T.10
Krijgt u op regelmatige basis gratis hulp van uw familie of van andere
personen voor de opvang van de kinderen?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag T.11 enkel indien AT01000 = 1
T.11 Wie biedt u deze hulp aan?
[ENQ: Zorg ervoor dat respondent mensen die samen opvang aanbieden, geen
twee keer afzonderlijk aanduidt. Indien moeder en vader bijvoorbeeld samen
opvang aanbieden, moet respondent ze niet twee keer afzonderlijk vermelden,
maar antwoordcategorie 5 kiezen.]

[Toon kaart]

AT00801
AT00802
AT00803
AT00804
AT00901
AT00902
AT00903
AT00904
AT01000

AT01101
AT01102
AT01103
AT01104
AT01105

Meerdere antwoorden mogelijk (max 5)
1. Uw huidige echtgeno(o)t(e) of partner
2. Uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner
3. Uw moeder
4. Uw vader
5. Uw moeder en vader samen
6. De moeder van uw echtgenoot of partner
7. De vader van uw echtgenoot of partner
8. Uw schoonmoeder en schoonvader samen
9. Uw dochter
10. Uw zoon
11. Uw schoondochter
12. Uw schoonzoon
13. Uw grootmoeder
14. Uw grootvader
15. Uw beide grootouders samen
16. Uw kleindochter
17. Uw kleinzoon
18. Uw zus
19. Uw broer
20. Uw schoonzus
21. Uw schoonbroer
22. Iemand anders van de familie
23. Een vriend(in), kennis, buur, collega
24. Een persoon behorend tot een organisatie of vereniging
Eerste antwoord = AT01101, tweede antwoord = AT01102, enz…
Achtereenvolgens verschijnen vragen T.12 en T.13 voor alle personen die de
respondent heeft aangeduid in vraag T.11
T.12
Hoe vaak helpt/helpen* [AT01101-AT01105] u voor de opvang van
de kinderen?
* ‘Helpen’ indien AT01101-AT01105 = 5, 8, 15
Aantal: 00 tot 50 keer
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
‘Aantal’ komt in de variabelen HT01201-05

AT01201
AT01202
AT01203
AT01204
AT01205
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INDIEN AT01201-AT01205 > 00 en ≠ 99 en 77
T.13
Per
1 = week, 2 = maand, 3 = jaar
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
‘Per’ komt in de variabelen HT01301-05

AT01301
AT01302
AT01303
AT01304
AT01305

Aftersurvey: Omkering codes voor vraag T.11 indien AX99905=2 (tweede
interview)
T.11
(AX99905=1)
1

T.11
(AX99905=2)
.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
6
7
8
3
4
5
6666
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
26
27
28
n.v.t.
n.v.t.
29
30
6666
6666
22
23
n.v.t.

Opmerkingen
Vragen T.11, T.12 en T.13 worden op missing
gezet in tweede interview.

Omkering
Komt niet
Komt niet
Komt niet

niet eenduidig
voor
voor
voor

Komt niet voor
Komt niet voor

Omkering niet eenduidig
Omkering niet eenduidig

Komt niet voor

Nieuwe codes vraag T.11 indien AX99905=2 (tweede interview):
25: De ex-partner van mijn huidige echtgeno(o)t(e) of partner
26: De grootmoeder van mijn huidige echtgeno(o)t(e) of partner
27: De grootvader van mijn huidige echtgeno(o)t(e) of partner
28: De beide grootouders van mijn huidige echtgeno(o)t(e) of partner samen
29: De zus van mijn huidige echtgeno(o)t(e) of partner
30: De broer van mijn huidige echtgeno(o)t(e) of partner
31: De schoonzus van mijn huidige echtgeno(o)t(e) of partner
32: De schoonbroer van mijn huidige echtgeno(o)t(e) of partner
6666: Niet voldoende gedetailleerde info om eenduidig om te keren.
OVERDRACHT NAAR H-DATABASE
Indien [MH99900 = 1, 6 (intact huwelijk of mid-echtscheiding in 1
huishouden) EN AX99905 = 1 (eerst geïnterviewde partner )] OF [MH99900 =
2, 4, 5, 7 (gehuwde LAT-relatie of feitelijk of wettelijk gescheiden)]:
Betaalde kinderopvang:
HT00801= AT00801
HT00802= AT00802
HT00803= AT00803
HT00804= AT00804

HT00801
HT00802
HT00803
HT00804

HT00901= AT00901
HT00902= AT00902
HT00903= AT00903

HT00901
HT00902
HT00903
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HT00904= AT00904

HT00904

HT01000= AT01000

HT01000

Gratis kinderopvang:
HT01101= AT01101
HT01102= AT01102
HT01103= AT01103
HT01104= AT01104
HT01105= AT01105

HT01101
HT01102
HT01103
HT01104
HT01105

HT01201=
HT01202=
HT01203=
HT01204=
HT01205=

AT01201
AT01202
AT01203
AT01204
AT01205

HT01301=
HT01302=
HT01303=
HT01304=
HT01305=

AT01301
AT01302
AT01303
AT01304
AT01305

HT01201
HT01202
HT01203
HT01204
HT01205
HT01301
HT01302
HT01303
HT01304
HT01305

Indien AX99905 = 2 (tweede geïnterviewde partner ) EN AH05800 = 1
(controle samenstelling huishouden is ok):
Betaalde kinderopvang:
AT00801= HT00801
AT00802= HT00802
AT00803= HT00803
AT00804= HT00804
AT00901=
AT00902=
AT00903=
AT00904=

HT00901
HT00902
HT00903
HT00904

AT01000= HT01000
Gratis kinderopvang:
AT01101= HT01101
AT01102= HT01102
AT01103= HT01103
AT01104= HT01104
AT01105= HT01105
AT01201=
AT01202=
AT01203=
AT01204=
AT01205=

HT01201
HT01202
HT01203
HT01204
HT01205

AT01301=
AT01302=
AT01303=
AT01304=
AT01305=

HT01301
HT01302
HT01303
HT01304
HT01305

V.3.
In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken over de rol van mannen en vrouwen?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
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3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1.

Een werkende moeder kan een even warme en hechte relatie met haar
kinderen hebben als een moeder die niet buitenshuis werkt
2. Een kind dat nog niet naar school gaat zal eronder lijden wanneer zijn of
haar moeder buitenshuis werkt
3. Een job is prima maar wat de meeste vrouwen eigenlijk willen is een huis
en kinderen
4. Het hebben van een job is voor een vrouw de beste manier om
onafhankelijk te zijn
5. Zowel mannen als vrouwen moeten een deel van het huishoudelijk
inkomen inbrengen
6. Over het algemeen zijn vaders net zo geschikt om voor hun kinderen te
zorgen als moeders
7. Mannen kunnen in relaties minder goed met emoties omgaan dan
vrouwen
8. Kinderen lijden er vaak onder als hun vader te veel benomen is door zijn
werk
9. Als de ouders uit elkaar gaan, is het beter dat het kind bij de moeder blijft
eerder dan bij de vader
10. Huisvrouw of huisman zijn geeft evenveel voldoening als het hebben van
een betaalde job

AV00301
AV00302
AV00303
AV00304
AV00305
AV00306
AV00307
AV00308
AV00309
AV00310
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Module D wordt enkel doorlopen indien MH99900 (feitelijke leefsituatie feitelijk of
wettelijk gescheiden of mid-echtscheiding in 1 huishouden) = 4, 5, 6, 7

D.

Echtscheiding en ex-echtgeno(o)t(e)
*Kenmerken van het huwelijk en de scheiding*

Indien MH99900 = 4, 5 (feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden), zeg: De volgende
vragen gaan over uw feitelijke scheiding en over uw echtgeno(o)t(e).
Indien MH99900 = 6 (feitelijke leefsituatie mid-echtscheiding), zeg: De volgende vragen
gaan over de beëindiging van uw huwelijk en over uw echtgeno(o)t(e).
Indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk gescheiden), zeg: De volgende
vragen gaan over uw echtscheiding en over uw ex-echtgeno(o)t(e).
Stel vragen D.1 t.em. D.6 enkel indien MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke
leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden)
AD00100
D.1
Wanneer is [AR99903] geboren?
Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst en
winter, einde van het jaar =16]
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
AD00200
D.2
Jaar: 1850 tot 2011
Weigering (code 7777) en weet niet (code 9999) toelaten
AD00300
D.3
Leeft [AR99903] nog?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen D.4 en D.5 enkel indien AD00300 = 2 (ex-echtgeno(o)t(e) is
overleden)
D.4
Wanneer is [AR99903] overleden?
Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
D.5
Jaar: 1850 tot 2011
Weigering (code 7777) en weet niet (code 9999) toelaten
D.6 Indien (AD00200 = 9999 OF AD00500 = 9999) EN NIET
(AD00200 = 9999 EN AD00500 = 9999) EN AD00300 = 2 (exechtgeno(o)t(e) is overleden), zeg: Op welke leeftijd is [AR99903]
overleden?
Leeftijd: 0 tot 99
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Indien AD00601 > 99 EN AD00600 ≠ 777, 999; geef volgende
foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet mogelijk;
Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’
Indien AD00200 = 9999 EN AD00300 = 1 (ex-echtgeno(o)t(e) leeft
nog), zeg: Hoe oud is [AR99903]?
Leeftijd: 0 tot 99
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Indien AD00602 > 99 EN AD00600 ≠ 777, 999; geef volgende
foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet mogelijk;
Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’
D.7
Indien AD00300 = 1, 7, 9 (ex-echtgeno(o)t(e) leeft nog of weet niet/
weigering), zeg: Wat is zijn/haar hoogst behaalde diploma?
Indien MH99900 = 6 (feitelijke leefsituatie mid-echtscheiding in 1
huishouden), zeg: Wat is het hoogst behaalde diploma van [AR99903]?
Indien AD00300 = 2 (ex-echtgeno(o)t(e) is overleden), zeg: Wat was
zijn/haar hoogst behaalde diploma?
[Toon kaart]
0. Ongeschoold – Geen diploma of getuigschrift

AD00400

AD00500

AD00601

AD00602

AD00700
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1.
2.

Lager onderwijs (gewoon of buitengewoon)
Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): opleidingsvorm 1 en 2 –
tussenliggende graad van opleidingsvorm 3 en 4
3. Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO): getuigschrift opleidingsvorm 3 en 4
Lager secundair onderwijs (dwz. het derde leerjaar in het oud systeem of de tweede
graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
4. Lager secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
5. Lager secundair technisch onderwijs (TSO)
6. Lager secundair kunstonderwijs (KSO)
7. Lager secundair beroepsonderwijs (BSO)
Hoger secundair onderwijs (dwz. het zesde leerjaar in het oud systeem of het tweede
leerjaar van de derde graad in het nieuw systeem is met succes beëindigd)
8. Hoger secundair algemeen vormend onderwijs (ASO)
9. Hoger secundair technisch onderwijs (TSO)
10. 10.Hoger secundair kunstonderwijs (KSO)
11. 11.Hoger secundair beroepsonderwijs (BSO – middenstandsopleiding of leertijd en
deeltijds beroepssecundair onderwijs inbegrepen)
Postsecundair (dwz. het zevende leerjaar of het derde leerjaar van de derde graad van
het gewoon secundair onderwijs (ASO – TSO – KSO – BSO) of van het buitengewoon
secundair onderwijs (BuSO) of de vierde graad van het beroepsonderwijs (BSO –
ondernemersopleiding inbegrepen) is met succes beëindigd)
12. Postsecundair niet-hoger onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (één cyclus)
13. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (twee- of driejarige opleiding)
of bachelor in het hoger professioneel onderwijs (driejarige opleiding)
14. Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type: Voortgezette opleiding of
aanvullende bachelor (bachelor na bachelor) in het hoger professioneel onderwijs
Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (twee cycli)
15. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Kandidaat (tweejarige
opleiding) of bachelor in het academisch onderwijs (driejarige opleiding)
16. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Licentiaat of master (vier- of
vijfjarige opleiding)
17. Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type: Voortgezette opleiding of
aanvullende master (master na master)
Hoger universitair onderwijs
18. Hoger universitair onderwijs: Kandidaat (tweejarige opleiding) of bachelor
(driejarige opleiding)
19. Hoger universitair onderwijs: Licentiaat of master (minimum vierjarige opleiding)
(geneeskunde en dierengeneeskunde inbegrepen)
20. Hoger universitair onderwijs: Voortgezette opleiding of aanvullende master
(master na master)
21. Hoger universitair onderwijs: doctoraat
Andere
22. Andere
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag D.8 enkel indien MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk
of wettelijk gescheiden) EN AD00300 = 1 (ex-echtgeno(o)t(e) leeft nog) EN
AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde partner)
D.8
Woont [AR99903] momenteel samen met een nieuwe partner?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
AD99906 = Opleidingsniveau van ex-partner als ISCED-score (9 categorieën)
0.
Kleuteronderwijs ( + ongeschoold)
1.
Lager onderwijs
2.
Lager secundair onderwijs
3.
Hoger secundair onderwijs
4.
Post-secundair niet-hoger onderwijs
5.
Hoger onderwijs korte type
6.
Bachelorniveau of equivalent
7.
Masterniveau of equivalent

AD00800

AD99906
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8.

Doctorniveau of equivalent

AD99907 = Opleidingsniveau van ex-partner als ISCED-score (3 categorieën)
1.
ISCED 0-2 (LO-LSO)
2.
ISCED 3-4 (HSO)
3.
ISCED 5-8 (HO)
D.9
Na hoeveel tijd ging het moeilijker in uw huwelijk?
[ENQ: Indien R nooit de indruk had dat het moeilijker ging met zijn/haar huwelijk, geef
dan code 88]
Aantal maanden: 0 tot 11
Aantal jaren: 0 tot 50
Weigering (code 77) en niet van toepassing (code 88) weet niet (code 99)
toelaten
Stel vraag D.10 enkel indien AD00902 = 99 (Weet niet)
D.10 Hoe oud was u toen het moeilijker begon te gaan in uw huwelijk?
Leeftijd: 0 tot 99
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Indien AD01000 > 99 EN AD01000 ≠ 777, 999; geef volgende foutmelding
voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet mogelijk; Gelieve de correcte
leeftijd opnieuw in te geven.’
Stel vraag D.11 enkel indien AD00901 EN AD00902 ≠ 88
D.11 Hebben u en/of [AR99903] ooit professionele hulp gezocht voor de
moeilijkheden in jullie huwelijk?
[Toon kaart]
1. Ja, ik alleen
2. Ja, hij/zij alleen
3. Ja, beiden maar elk apart
4. Ja, wij beiden samen
5. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.12 enkel indien AD01100 = 1, 2, 3, 4
D.12 Bij wie van de volgende personen of diensten hebben u of [AR99903]
toen hulp gezocht?
Codering met 7 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Een relatietherapeut
2. Een psycholoog
3. Een huisarts
4. Een psychiater
5. Een relatiebemiddelaar
6. Centrum voor levens- en gezinsvragen/ Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
7. Ander
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
D.13 Wie van u beiden sprak het eerst over definitief uit elkaar gaan?
[Toon kaart]
1. Ik
2. Mijn partner
3. Beiden
8. Er is niet over gepraat
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
D.14 Wie van u beiden nam de beslissing om definitief uit elkaar te gaan?
[Toon kaart]
1. Ik
2. Mijn partner
3. Beiden, in gezamenlijk overleg
4. Beiden, elk op eigen initiatief
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD99907

AD00901
AD00902

AD01000

AD01100

AD01201
–
AD01207

AD01300

AD01400
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Stel vraag D.15 enkel indien MH99900 = 5, 6, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk
of wettelijk gescheiden met procedure of mid-echtscheiding in 1 huishouden)
D.15 Wie van u beiden heeft de eerste stap gezet om de
echtscheidingsprocedure in gang te zetten?
[Toon kaart]
1. Ik
2. Mijn partner
3. Beiden, in gezamenlijk overleg
4. Beiden, elk op eigen initiatief
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.16 enkel indien MH99900 = 4 (feitelijke leefsituatie feitelijk
gescheiden zonder procedure)
D.16 Waarom hebben u en/of [AR99903] de wettelijke
echtscheidingsprocedure niet in gang gezet?
Codering met 11 dummies (0/1)
Indien code 77 of 99: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. We zijn van plan dit binnenkort te doen
2. We hopen op een verzoening
3. Ik wilde het niet
4. Mijn echtgeno(o)t(e) wilde het niet
5. Omdat we wettelijke procedures willen vermijden
6. Omwille van de kinderen
7. Omwille van financiële redenen
8. Omwille van professionele redenen
9. Omwille van een negatieve reactie van anderen
10. Omwille van de geloofsovertuiging van mij en/of mijn echtgeno(o)t(e)
11. Andere reden
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag D.17 t.e.m. D.21 enkel indien MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijk
leefsituatie is feitelijk of wettelijk gescheiden)
D.17 Wanneer zijn jullie definitief apart gaan wonen?
Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst en
winter, einde van het jaar =16]
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
D.18 Jaar: 1970 tot 2011
Weigering (code 7777) en weet niet (code 9999) toelaten
Stel vraag D.19 enkel indien AD01800 = 9999 (Weet niet)
D.19 Hoe oud was u toen jullie definitief apart gingen wonen?
Leeftijd: 0 tot 99
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Indien AD01900 > 99 EN AD01900 ≠ 777, 999; geef volgende foutmelding
voor de interviewer: ‘Dit anwoord is niet mogelijk; Gelieve de correcte
leeftijd opnieuw in te geven.’

D.20 Wie ging er het huis uit toen jullie definitief apart gingen wonen?
1. U
2. [AR99903]
3. Beiden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.21. enkel indien AD02000 = 1, 3
D.21 Waar ging u toen wonen?
[Toon kaart]
1. Bij vrienden
2. Bij ouders
3. Bij kinderen

AD01500

AD01601
–
AD01611

AD01700

AD01800

AD01900

AD02000

AD02100

94

4. Bij andere familie
5. Bij een nieuwe partner
6. Alleen gaan wonen
7. Ander
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vragen D.22 en D.23 enkel indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie
wettelijk gescheiden)
D.22 Wie was er eigenaar van de woning waar jullie woonden op het
moment dat jullie definitief apart gingen wonen?
[ENQ: Code 8 indien R bij familie of vrienden inwoonde]
[Toon kaart]
1. Woning was mijn eigendom
2. Woning was eigendom van mijn partner
3. Woning was gemeenschappelijke eigendom
4. Woning was gehuurd
5. Ander
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vraag D.23 enkel indien AD02200 = 1, 2, 3
D.23 Wat gebeurde er met de woning bij de verdeling van de goederen?
[ENQ: Code 8 indien de goederen nog steeds niet verdeeld zijn]
[Toon kaart]
1. Ik bleef/werd eigenaar
2. Mijn ex-partner bleef/werd eigenaar
3. Beiden bleven eigenaar
4. De woning werd verkocht aan derden
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vragen D.24 t.e.m. D.26 enkel indien MH99900 = 5, 6, 7 (feitelijke
leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden met procedure of midechtscheiding in 1 huishouden)
D.24 Wanneer werd de echtscheidingsprocedure gestart?
[ENQ: Dit is het tijdstip waarop de aanvraag tot wettelijke echtscheiding werd
ingediend bij de rechtbank.]
Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst en
winter, einde van het jaar =16]
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
D.25 Jaar: 1970 tot 2011
Weigering (code 7777) en weet niet (code 9999) toelaten
Stel vraag D.26 enkel indien AD02500 = 9999 of 7777 (weet niet of
weigering)
D.26 Hoe oud was u toen de echtscheidingsprocedure werd gestart?
Leeftijd: 0 tot 99
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Indien AD02600 > 99 EN AD02600 ≠ 777, 999; geef volgende foutmelding
voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet mogelijk; Gelieve de correcte
leeftijd opnieuw in te geven.’
AD99903 = Leeftijd in verstreken jaren bij feitelijke scheiding
Stel vragen D.27 t.e.m. D.41 enkel indien MH99900 = 4, 5, 6, 7 (feitelijke
leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden of mid-echtscheiding in 1
huishouden)
D.27 Wat waren de belangrijkste redenen voor de beëindiging van uw
huwelijk?
Geen codering met dummies, nummer antwoordcategorie invullen bij elke
variabele
Indien geen enkele reden kan opgegeven worden: code 77 of 99: automatisch

AD02200

AD02300

AD02400

AD02500

AD02600

AD99903

AD02701
AD02702
AD02703
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invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk (Max. 3)
1. We pasten niet bij elkaar
2. We waren uit elkaar gegroeid
3. Tekort aan aandacht, begrip en liefde
4. Gebrek aan vrijheid
5. Jaloezie
6. Meningsverschillen over het uitgavenpatroon, de vrijetijdsbesteding
7. Meningsverschillen over het krijgen van kinderen
8. Meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen
9. Moeilijkheden om kinderen te krijgen
10. Problemen met familie, kennissen of vrienden
11. Teveel bezig met het werk
12. Onenigheid over de verdeling van de taken in het huishouden
13. Problemen met lichamelijk geweld
14. Alcohol- of andere verslavingsproblemen
15. Communicatieproblemen in de relatie
16. Seksuele problemen
17. Seksuele geaardheid
18. Ik kreeg een andere relatie
19. Mijn ex-echtgeno(o)t(e) kreeg een andere relatie
20. Financiële problemen
21. Andere reden
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

*Bemiddeling*
D.28 Hebt u ooit gehoord van professionele echtscheidingsbemiddeling?
[ENQ: Deze vragen hebben enkel betrekking op PROFESSIONELE
echtscheidingsbemiddeling en dus niet op vrienden, kennissen en/of familieleden die
bemiddelend optreden.]
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.29 enkel indien AD02800 = 1
D.29 Via welke kanalen hebt u hierover voor het eerst gehoord?
Codering met 11 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Via een notaris
2. Via een advocaat
3. Via een vrederechter
4. Via het CAW
5. Via het OCMW
6. Via het internet
7. Via de krant of televisie
8. Via mijn partner
9. Via familie
10. Via kennissen
11. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.30 enkel indien AD02800 = 1, 7, 9
D.30 Indien MH99900 = 5, 6, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of
wettelijk gescheiden met procedure of mid-echtscheiding in 1
huishouden), zeg: Hebt u naar aanleiding van uw echtscheiding een
bemiddelaar bezocht?
Indien MH99900 = 4 (feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden zonder
procedure), zeg: Hebt u naar aanleiding van uw scheiding een
bemiddelaar bezocht?
1. Ja

AD02800

AD02901
–
AD02911

AD03000

96

2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen D.31 en D.32 enkel indien AD03000 = 2, 7, 9
D.31 Hebt u ooit overwogen om een beroep te doen op een
echtscheidingsbemiddelaar?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.32 enkel indien AD03100 = 1
D.32 Waarom hebt u echtscheidingsbemiddeling overwogen maar er
geen gebruik van gemaakt?
Codering met 7 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. De kostprijs van de bemiddeling
2. Geen bemiddelaar in de buurt
3. Mijn partner wilde het niet
4. We wilden zelf tot een akkoord komen
5. Ik gaf de voorkeur aan andere professionele hulp
6. Ik vreesde de mening van anderen
7. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.33 enkel indien AD03000 = 1 EN MH99900 = 7 (feitelijke
leefsituatie wettelijk gescheiden)
D.33 Wanneer bezocht u de bemiddelaar?
[Toon kaart]
1. Enkel vóór de wettelijke echtscheiding
2. Enkel na de wettelijke echtscheiding
3. Zowel vóór als na de wettelijke echtscheiding
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen D.34 t.e.m. D.41 enkel indien AD03000 = 1
D.34 Wie nam het initiatief om bij een bemiddelaar langs te gaan?
[Toon kaart]
1. Ik
2. Mijn partner
3. Beiden, in gezamenlijk overleg
4. Beiden, elk op eigen initiatief
5. Advocaat
6. Rechter
7. Ander
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AD03100

AD03201
–
AD03207

AD03300

AD03400

D.35 Was deze bemiddelaar een advocaat-bemiddelaar, een notarisbemiddelaar of een andere bemiddelaar?
1. Advocaat – bemiddelaar
2. Notaris – bemiddelaar
3. Andere bemiddelaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD03500

D.36 Was de bemiddelaar een man of een vrouw?
1. Man
2. Vrouw
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD03600

Stel vraag D.37 enkel indien MY99908 > 0 (R heeft kind(eren) met exechtgeno(o)t(e))
D.37 Heeft de bemiddelaar met de kinderen gesproken?
[ENQ: Indien R aangeeft dat de kinderen niet meer thuis woonden op het moment

AD03700
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van de scheiding, geef dan code 8]
[Toon kaart]
1. Neen, de bemiddelaar heeft zelf niet met de kinderen gesproken
2. Ja, de bemiddelaar heeft zelf met de kinderen gesproken
3. Neen, de bemiddelaar heeft contact gehad met de kinderen via een neutrale
derde persoon
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
D.38 Bent u via bemiddeling tot een akkoord gekomen?
[ENQ: Indien bemiddeling lopende is en er nog GEEN akkoord bereikt is, geef code
8]

AD03800

[Toon kaart]
1. Ja, een volledig akkoord
2. Ja, een gedeeltelijk akkoord
3. Neen
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vraag D.39 enkel indien AD03800 = 1, 2
D.39 In welke mate bent u tevreden of ontevreden met dat akkoord?
[Toon kaart]
1. Helemaal ontevreden
2. Ontevreden
3. Niet tevreden, niet ontevreden
4. Tevreden
5. Zeer tevreden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD03900

D.40 In welke mate bent u tevreden of ontevreden met de bemiddeling ?
[Toon kaart]
1. Helemaal ontevreden
2. Ontevreden
3. Niet tevreden, niet ontevreden
4. Tevreden
5. Zeer tevreden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD04000

D.41 Indien AD03800 ≠ 8, zeg: Hoeveel bemiddelingssessies hebben
jullie in totaal doorlopen?
Indien AD03800 = 8, zeg: Hoeveel bemiddelingssessies hebben jullie tot
nu toe doorlopen?
Aantal sessies: 1 tot 75
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AD04100

*Uitspraak scheiding*
Stel vragen D.42 t.e.m. D.46 enkel indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden)
Nu volgen een aantal vragen over de uitspraak van de echtscheiding.
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D.42 Wanneer werd de wettelijke echtscheiding uitgesproken?
Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15; herfst en
winter, einde van het jaar =16]
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
D.43 Jaar: 1970 tot 2011
Weigering (code 7777) en weet niet (code 9999) toelaten
Stel vraag D.44 enkel indien AD04300 = 9999 of 7777 (Weet niet of
weigering)
D.44 Hoe oud was u toen de echtscheiding werd uitgesproken?
Leeftijd: 0 tot 99
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Indien AD04400 > 99 EN AD04400 ≠ 777, 999; geef volgende foutmelding
voor de interviewer: ‘Dit anwoord is niet mogelijk; Gelieve de correcte
leeftijd opnieuw in te geven.’
Controle aftersurvey:Het tijdens het interview opgegeven jaar van
wettelijke scheiding uit het eerste huwelijk (AD04300) wordt
gecorrigeerd met jaar van wettelijke scheiding uit het Rijksregister indien
inconsistentie. Variabele AD04400 wordt uit de dataset verwijderd,
AD99904 bevat de berekende leeftijd in verstreken jaren bij wettelijke
scheiding.

AD04200

AD04300

AD04400

AD99904 = Leeftijd in verstreken jaren bij wettelijke scheiding

AD99904

AD99905 = Scheidingscohorten op basis van datum wettelijke scheiding
1. 1971-1975
2. 1976-1980
3. 1981-1985
4. 1986-1990
5. 1991-1995
6. 1996-2000
7. 2001-2005
8. 2006-2009

AD99905

D.45 Op welke grond(en) werd de echtscheiding uitgesproken?
Codering met 6 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Onderlinge toestemming
2. Feitelijke scheiding
3. Feitelijke scheiding bij geestesstoornis
4. Overspel
5. Grove beledigingen, mishandelingen of gewelddaden
6. Onherstelbare ontwrichting
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Meerdere antwoorden zijn slechts mogelijk indien AD04501 EN AD04506 = 0.
Indien AD04501 OF AD04506 = 1, dan is slechts één van beide geldig en niet
combineerbaar met andere antwoordmogelijkheden, geef dan melding: ‘Dit
antwoord is niet mogelijk. Kunt u nog eens op de kaart kijken en zeggen op
welke grond(en) de echtscheiding werd uitgesproken?’
Stel vraag D.46 enkel indien AD04502 = 1 OF AD04503 = 1
D.46 Na hoeveel jaar feitelijke scheiding werd de echtscheiding
uitgesproken?
Aantal jaar: 0 tot 40
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag D.47 enkel indien MH99900 = 4, 5, 6, 7 (feitelijke leefsituatie
feitelijk of wettelijk gescheiden of mid-echtscheiding in 1 huishouden)
D.47 Hoeveel conflict was er tussen jullie na de beslissing om definitief uit

AD04501
–
AD04506

AD04600

AD04700
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elkaar te gaan?
[Toon kaart]
0
1
2
Geen
conflict

3

4

5

6

7

8

9

10
Zeer veel
conflict

Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag D.48 enkel indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden)
D.48 Is de verdeling van de goederen eerlijk of in uw voor- of nadeel
gebeurd?
[Toon kaart]
1. Volledig in mijn nadeel verdeeld
2. Eerder in mijn nadeel verdeeld
3. Eerlijk verdeeld tussen mijn ex-echtgeno(o)t(e) en mij
4. Eerder in mijn voordeel verdeeld
5. Volledig in mijn voordeel verdeeld
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD04800

*De alimentatie*
Stel vragen D.49 t.e.m. D.142 enkel indien MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie
feitelijk of wettelijk gescheiden)
Indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk gescheiden), zeg: Nu
volgen er enkele vragen over de alimentatie.
Indien MH99900 = 4, 5 (feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden), zeg: Nu
volgen er enkele vragen over een eventuele feitelijke alimentatieregeling.
Stel vraag D.49 enkel indien MH99900 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) = 7
D.49
Indien MY99908 = 0 (R heeft geen kind(eren) met ex-echtgeno(o)t(e)), zeg:
Had u of [AR99903] naar aanleiding van de echtscheiding ooit recht op
alimentatie?
Indien MY99908 > 0 (R heeft kind(eren) met ex-echtgeno(o)t(e)), zeg: Had u,
[AR99903] of uw kinderen naar aanleiding van de echtscheiding ooit recht op
alimentatie?
1.
Ja
2.
Neen, er was geen aanleiding om alimentatie te eisen
3.
Neen, ik wou geen alimentatie van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
4.
Neen, mijn ex-echtgeno(o)t(e) wou geen alimentatie van mij
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.50 enkel indien MH99900 (feitelijke leefsituatie feitelijk
gescheiden) = 4, 5
D.50
Indien MY99908 = 0 (R heeft geen kind(eren) met ex-echtgeno(o)t(e)), zeg:
Bestaat er tussen u en [AR99903] een feitelijke alimentatieregeling voor uzelf
of voor [AR99903]?
Indien MY99908 > 0 (R heeft kind(eren) met ex-echtgeno(o)t(e)), zeg:
Bestaat er tussen u en [AR99903] een feitelijke alimentatieregeling voor
uzelf, voor [AR99903] of voor uw kinderen?
[ENQ: Met feitelijke alimentatie wordt bedoeld: op regelmatige basis betaling van geld
tussen de ex-partners voor de ex-partner of voor de kinderen. Vergelijkbaar met de
wettelijke alimentatie bij de wettelijke scheiding maar niet noodzakelijk officieel
vastgelegd]
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD04900

AD05000

*Alimentatie ontvangen voor zichzelf*
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Stel vragen D.51 t.e.m. D.85 enkel indien AD04900=1 OF AD05000 = 1
Stel vraag D.51 enkel indien MH99900 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) = 7
D.51 Indien MY99908 = 0 (R heeft geen kind(eren) met exechtgeno(o)t(e)), zeg: Hebt u ooit recht gehad op alimentatie voor uzelf?
MY99908 > 0 (R heeft kind(eren) met ex-echtgeno(o)t(e)), zeg: We gaan het
eerst hebben over de alimentatie tussen u en [AR99903]. De eventuele
alimentatie voor uw kinderen wordt hier NIET meegerekend. Dat komt later
aan bod. Hebt u ooit recht gehad op alimentatie voor uzelf?
[Toon kaart]
1. Ik heb nooit recht gehad
2. Ik heb ooit recht gehad maar nu niet meer
3. Ik heb nu nog steeds recht
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.52 enkel indien MH99900 (feitelijke leefsituatie feitelijk
gescheiden) = 4, 5
D.52 Indien MY99908 = 0 (R heeft geen kind(eren) met exechtgeno(o)t(e)), zeg: Ontving u de voorbije 12 maanden feitelijke
alimentatie voor uzelf?
MY99908 > 0 (R heeft kind(eren) met ex-echtgeno(o)t(e)), zeg: Ontving u de
voorbije 12 maanden feitelijke alimentatie voor uzelf? De eventuele bedragen
voor de kinderen worden hier NIET meegerekend. Dat komt later aan bod.
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.53 enkel indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) EN AD05100 = 3 (nog steeds recht op alimentatie).
D.53 Wat is het totale bedrag waar u nu maandelijks recht op hebt voor
uzelf?
[ENQ: Dit gaat over het bedrag dat wettelijk werd vastgelegd]
Bedrag: € 0 tot 9999
Weigering (code 77777) en weet niet (code 99999) toelaten
Stel vragen D.54 t.e.m. D.56 enkel indien [MH99900 = 4, 5 (feitelijke
leefsituatie feitelijk gescheiden) EN AD05200 = 1 (feitelijke alimentatie
ontvangen)] OF [MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) EN AD05100 = 3 (nog steeds recht op alimentatie)]
D.54 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Hoe vaak ontving u de feitelijke
alimentatie voor uzelf de voorbije 12 maanden?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoe vaak ontving u de alimentatie voor uzelf
de voorbije 12 maanden?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling m.b.t.
de alimentatie bestaat]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. Altijd
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vraag D.55 enkel indien AD05400 ≠ 1, 2, 3, 8
D.55 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Hoe stipt ontving u de feitelijke
alimentatie voor uzelf de voorbije 12 maanden?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoe stipt ontving u de alimentatie voor
uzelf de voorbije 12 maanden?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling
m.b.t. de alimentatie bestaat]
[Toon kaart]
1.
Nooit op tijd
2.
Zelden op tijd

AD05100

AD05200

AD05300

AD05400

AD05500
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3.
Soms op tijd
4.
Vaak op tijd
5.
Altijd op tijd
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code
9) toelaten
Stel vraag D.56 enkel indien AD05400 ≠ 1, 8
D.56 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Kreeg u de voorbije 12 maanden
het bedrag dat jullie onderling afgesproken hebben of kreeg u meer of
minder?
Indien MH99900 = 7; vraag: Kreeg u de voorbije 12 maanden het
bedrag waar u recht op hebt of kreeg u meer of minder?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling
m.b.t. de alimentatie bestaat]
Indien MH99900 = 4, 5, laat volgende items op scherm verschijnen:
1.
U kreeg minder dan wat onderling was afgesproken
2.
U kreeg wat onderling was afgesproken
3.
U kreeg meer dan wat onderling was afgesproken
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code
9) toelaten

AD05600

Indien MH99900 = 7, laat volgende items op scherm verschijnen:
1.
U kreeg minder dan waar u recht op had
2.
U kreeg waar u recht op had
3.
U kreeg meer dan waar u recht op had
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.57 enkel indien (MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie
wettelijk gescheiden) EN AD05600 = 1, 3, 9) OF indien (MH99900
= 4, 5 (feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden) EN AD05200 = 1)
D.57 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Welk bedrag krijgt u effectief
per maand?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoeveel alimentatie krijgt u effectief
per maand?
[ENQ: Indien dit bedrag verschilt van maand tot maand, vraag dan het
gemiddelde bedrag per maand]
Bedrag: € 0 tot 9999
Weigering (code 77777) en weet niet (code 99999) toelaten
Stel vraag D.58 enkel indien AD05100 = 2, 3 OF indien AD05200 = 1
(ontvangt (feitelijke) alimentatie of heeft ooit recht gehad)
D.58 Hebt u ooit stappen ondernomen om de alimentatie voor uzelf op
te eisen?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.59 enkel indien AD05800 = 2
D.59 Waarom hebt u geen stappen ondernomen?
Codering met 6 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Ik wou het probleem zelf oplossen
2. Ik heb principieel geen alimentatie gewild.
3. Ik wist niet goed waar ik terecht kon of bij wie ik kon aankloppen
4. Ik maakte me zorgen over hoeveel geld het zou kosten
5. Het was niet nodig, de betaling van de alimentatie verliep altijd volgens
afspraak
6. Andere reden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD05700

AD05800

AD05901
–
AD05906

*Alimentatie betaald voor ex-echtgeno(o)t(e)*
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Stel vraag D.60 enkel indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden)
D.60 Hebt u ooit alimentatie moeten betalen voor [AR99903]?
[Toon kaart]
1. Ik heb nooit moeten betalen
2. Ik heb ooit moeten betalen maar nu niet meer
3. Ik moet nog steeds betalen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.61 enkel indien MH99900 = 4, 5 (feitelijke leefsituatie feitelijk
gescheiden)
D.61 Betaalde u de voorbije 12 maanden feitelijke alimentatie voor
[AR99903]?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.62 enkel indienMH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) EN AD06000 = 3 (nog steeds alimentatie betalend).
D.62 Wat is het totale bedrag dat u nu maandelijks verplicht moet
betalen voor [AR99903]?
[ENQ: Dit gaat over het bedrag dat wettelijk werd vastgelegd]
Bedrag: € 0 tot 9999
Weigering (code 7777) en weet niet (code 9999) toelaten
Stel vragen D.63 t.e.m. D.65 enkel indien [MH99900 = 4, 5 (feitelijke
leefsituatie feitelijk gescheiden) EN AD06100 = 1 (feitelijke alimentatie
betaald)] OF indien [MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) EN AD06000 = 3 (nog steeds alimentatie betalen)]
D.63 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Hoe vaak betaalde u de feitelijke
alimentatie voor [AR99903]de voorbije 12 maanden?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoe vaak betaalde u de alimentatie voor
[AR99903]de voorbije 12 maanden?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling m.b.t.
de alimentatie bestaat]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. Altijd
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vraag D.64 enkel indien AD6300 ≠ 1, 2, 3, 8
D.64 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Hoe stipt betaalde u de feitelijke
alimentatie voor [AR99903] de voorbije 12 maanden?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoe stipt betaalde u de alimentatie voor
[AR99903] de voorbije 12 maanden?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling
m.b.t. de alimentatie bestaat]
[Toon kaart]
1.
Nooit op tijd
2.
Zelden op tijd
3.
Soms op tijd
4.
Vaak op tijd
5.
Altijd op tijd
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code
9) toelaten
Stel vraag D.65 enkel indien AD06300 ≠ 1, 8
D.65 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Betaalde u de voorbije 12
maanden het bedrag dat jullie onderling afgesproken hebben of

AD06000

AD06100

AD06200

AD06300

AD06400

AD06500
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betaalde u meer of minder?
Indien MH99900 = 7; vraag: Betaalde u de voorbije 12 maanden het
bedrag dat u verplicht moest betalen of betaalde u meer of minder
dan u moest betalen?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling
m.b.t. de alimentatie bestaat]
Indien MH99900 = 4, 5, laat volgende items op scherm verschijnen:
1.
U betaalde minder dan wat onderling was afgesproken
2.
U betaalde wat onderling was afgesproken
3.
U betaalde meer dan wat onderling was afgesproken
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code
9) toelaten
Indien MH99900 = 7, laat volgende items op scherm verschijnen:
1.
U betaalde minder dan wat u moest betalen
2.
U betaalde wat u moest betalen
3.
U betaalde meer dan wat u moest betalen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.66 enkel indien (MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie
wettelijk gescheiden) EN AD06500 = 1, 3, 9) OF indien (MH99900 = 4, 5
(feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden) EN AD06100 = 1);
D.66 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Welk bedrag betaalt u effectief per
maand?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoeveel alimentatie betaalt u effectief per
maand?
[ENQ: Indien dit bedrag verschilt van maand tot maand, vraag dan het
gemiddelde bedrag per maand]
Bedrag: € 0 tot 9999
Weigering (code 77777) en weet niet (code 99999)
Stel vraag D.67 enkel indien AD06000 = 2, 3 OF indien AD06100 = 1
(betaalt (feitelijke) alimentatie of heeft ooit moeten betalen)
D.67 Heeft [AR99903] ooit stappen ondernomen om de betaling van de
alimentatie op te eisen?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD06600

AD06700

*Alimentatie voor de kinderen*
*Alimentatie ontvangen voor de kinderen*
Stel vragen D.68 t.e.m. D.84 enkel aan respondenten die kinderen hebben samen met
hun ex-echtgeno(o)t(e), d.i. indien MY99908 > 0
Nu volgen enkele vragen over de alimentatie voor de kinderen.
Stel vraag D.68 enkel indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden)
D.68 Hebt u ooit recht gehad op alimentatie voor de kinderen?
AD06800
[Toon kaart]
1. Ik heb nooit recht gehad
2. Ik heb ooit recht gehad maar nu niet meer
3. Ik heb nu nog steeds recht
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.69 enkel indien MH99900 = 4, 5 (feitelijke leefsituatie feitelijk
gescheiden)
D.69 Ontving u de voorbije 12 maanden feitelijke alimentatie voor de
kinderen?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD06900
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Stel vraag D.70 enkel indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) EN AD06800 = 3 (nog steeds recht op alimentatie voor de
kinderen)
D.70 Wat is het totale bedrag waar u nu maandelijks recht op hebt voor
de kinderen?
[ENQ: Dit gaat over het bedrag dat wettelijk werd vastgelegd]
Bedrag: € 0 tot 9999
Weigering (code 77777) en weet niet (code 99999) toelaten
Stel vragen D.71 t.e.m. D.73 enkel indien [MH99900 = 4, 5 (feitelijke
leefsituatie feitelijk gescheiden) EN AD06900 = 1 (feitelijke alimentatie
ontvangen)] OF indien [MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) EN AD06800 = 3 (nog steeds recht op alimentatie)]
D.71 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Hoe vaak ontving u de feitelijke
alimentatie voor de kinderen de voorbije 12 maanden?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoe vaak ontving u de alimentatie voor de
kinderen de voorbije 12 maanden?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling m.b.t.
de alimentatie bestaat]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. Altijd
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vraag D.72 enkel indien AD07100 ≠ 1, 2, 3, 8
D.72 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Hoe stipt ontving u de feitelijke
alimentatie voor de kinderen de voorbije 12 maanden?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoe stipt ontving u de alimentatie voor
de kinderen de voorbije 12 maanden?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling
m.b.t. de alimentatie bestaat]
[Toon kaart]
1.
Nooit op tijd
2.
Zelden op tijd
3.
Soms op tijd
4.
Vaak op tijd
5.
Altijd op tijd
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code
9) toelaten
Stel vraag D.73 enkel indien AD07100 ≠ 1, 8
D.73 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Kreeg u de voorbije 12 maanden
het bedrag dat jullie onderling afgesproken hebben of kreeg u meer of
minder?
Indien MH99900 = 7; vraag: Kreeg u de voorbije 12 maanden het
bedrag waar u recht op hebt of kreeg u meer of minder dan waar u
recht op hebt?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling
m.b.t. de alimentatie bestaat]
Indien MH99900 = 4, 5, laat volgende items op scherm verschijnen:
1.
U kreeg minder dan wat onderling was afgesproken
2.
U kreeg wat onderling was afgesproken
3.
U kreeg meer dan wat onderling was afgesproken
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code
9) toelaten

AD07000

AD07100

AD07200

AD07300

Indien MH99900 = 7, laat volgende items op scherm verschijnen:
1.
U kreeg minder dan waar u recht op had
2.
U kreeg waar u recht op had
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3.
U kreeg meer dan waar u recht op had
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.74 enkel indien (MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie
wettelijk gescheiden) EN AD07300 = 1, 3, 9) OF indien (MH99900 = 4, 5
(feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden) EN AD06900 = 1);
D.74 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Welk bedrag krijgt u effectief per
maand?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoeveel alimentatie krijgt u effectief per
maand?
[ENQ: Indien dit bedrag verschilt van maand tot maand, vraag dan het
gemiddelde bedrag per maand]
Bedrag: € 0 tot 9999
Weigering (code 77777) en weet niet (code 99999) toelaten
Stel vraag D.75 enkel indien AD06800 = 2, 3 OF indien AD06900 = 1
(ontvangt (feitelijke) alimentatie of heeft ooit recht gehad)
D.75 Hebt u ooit stappen ondernomen om de betaling van de alimentatie
voor de kinderen op te eisen?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.76 enkel indien AD07500 = 2
D.76 Waarom hebt u geen stappen ondernomen?
Codering met 6 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Ik wou het probleem zelf oplossen
2. Ik heb principieel geen alimentatie gewild.
3. Ik wist niet goed waar ik terecht kon of bij wie ik kon aankloppen
4. Ik maakte me zorgen over hoeveel geld het zou kosten
5. Het was niet nodig, de betaling van de alimentatie verliep altijd volgens
afspraak
6. Andere reden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD07400

AD07500

AD07601
–
AD07606

*Alimentatie betaald voor de kinderen*
Stel vraag D.77 enkel indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden)
D.77 Hebt u ooit alimentatie moeten betalen voor de kinderen?
[Toon kaart]
1. Ik heb nooit moeten betalen
2. Ik heb ooit moeten betalen maar nu niet meer
3. Ik moet nog steeds betalen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.78 enkel indien MH99900 = 4, 5 (feitelijke leefsituatie feitelijk
gescheiden)
D.78 Betaalde u de voorbije 12 maanden feitelijke alimentatie voor de
kinderen?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.79 enkel indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) EN AD07700 = 3 (nog steeds alimentatie betalend)
D.79 Wat is het totale bedrag dat u nu maandelijks verplicht moet
betalen voor de kinderen?
[ENQ: Dit gaat over het bedrag dat wettelijk werd vastgelegd]
Bedrag: € 0 tot 9999
Weigering (code 77777) en weet niet (code 99999) toelaten

AD07700

AD07800

AD07900
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Stel vragen D.80 t.e.m. D.82 enkel indien [MH99900 = 4, 5 (feitelijke
leefsituatie feitelijk gescheiden) EN AD07800 = 1 (feitelijke alimentatie
betaald)] OF indien [MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) EN AD07700 = 3 (nog steeds alimentatie betalend)]
D.80 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Hoe vaak betaalde u de feitelijke
alimentatie voor de kinderen de voorbije 12 maanden?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoe vaak betaalde u de alimentatie voor de
kinderen de voorbije 12 maanden?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling m.b.t.
de alimentatie bestaat]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. Altijd
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vraag D.81 enkel indien AD08000. ≠ 1, 2, 3, 8
D.81 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Hoe stipt betaalde u de feitelijke
alimentatie voor de kinderen de voorbije 12 maanden?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoe stipt betaalde u de alimentatie voor
de kinderen de voorbije 12 maanden?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling
m.b.t. de alimentatie bestaat]
[Toon kaart]
1.
Nooit op tijd
2.
Zelden op tijd
3.
Soms op tijd
4.
Vaak op tijd
5.
Altijd op tijd
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code
9) toelaten
Stel vraag D.82 enkel indien AD08000≠ 1, 8
D.82 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Betaalde u de voorbije 12
maanden het bedrag dat jullie onderling afgesproken hebben of
betaalde u meer of minder?
Indien MH99900 = 7; vraag: Betaalde u de voorbije 12 maanden het
bedrag dat u verplicht moest betalen of betaalde u meer of minder
dan u moest betalen?
[ENQ: Geef code 8 indien R is feitelijk gescheiden en er geen vaste regeling
m.b.t. de alimentatie bestaat]
Indien MH99900 = 4, 5, laat volgende items op scherm verschijnen:
1.
U betaalde minder dan wat onderling was afgesproken
2.
U betaalde wat onderling was afgesproken
3.
U betaalde meer dan wat onderling was afgesproken
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code
9) toelaten

AD08000

AD08100

AD08200

Indien MH99900 = 7, laat volgende items op scherm verschijnen:
1.
U betaalde minder dan wat u moest betalen
2.
U betaalde wat u moest betalen
3.
U betaalde meer dan wat u moest betalen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.83 enkel indien (MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie
wettelijk gescheiden) EN AD08200 = 1, 3, 9) OF indien (MH99900 = 4, 5
(feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden) EN AD07800 = 1);
D.83 Indien MH99900 = 4, 5; vraag: Welk bedrag betaalt u effectief per
maand?
Indien MH99900 = 7; vraag: Hoeveel alimentatie betaalt u effectief per

AD08300
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maand?
[ENQ: Indien dit bedrag verschilt van maand tot maand, vraag dan het
gemiddelde bedrag per maand]
Bedrag: € 0 tot 9999
Weigering (code 77777) en weet niet (code 99999)
Stel vraag D.84 enkel indien AD07700 = 2, 3 OF indien AD07800 = 1
(betaalt nu alimentatie of heeft ooit moeten betalen)
D.84 Heeft [AR99903] ooit stappen ondernomen om de betaling van de
alimentatie voor de kinderen op te eisen?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.85 enkel indien AD05800 = 1 OF AD07500=1 (ooit stappen
ondernomen om alimentatie voor zichzelf of kinderen op te eisen)
D.85 Welke van de volgende stappen hebt u ooit gezet om de alimentatie op
te eisen?
Codering met 7 dummies (0/1)
Indien code 77 of 99: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Een aangetekend schrijven gestuurd
2. Een advocaat ingeschakeld
3. Naar de rechtbank gestapt
4. Een deurwaarder ingeschakeld
5. De politie ingeschakeld
6. De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) ingeschakeld
7. Andere
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vragen D.86 en D.87 enkel indien MY99907 = 1 (targetkind geselecteerd)
D.86 Indien MY99901 ≠ 4, 8 ((alternatief) targetkind inwonend bij één van
beide partners) EN AD00300 = 1, 7, 9 (ex-echtgeno(o)t(e) nog in leven), zeg:
Hebt u samen met [AR99903] een gemeenschappelijke kindrekening voor het
betalen van de kosten van [MY99902]?
Indien MY99901 = 4, 8 ((alternatief) targetkind niet-inwonend bij één van
beide partners) OF AD00300 = 2 (ex-echtgeno(o)t(e) niet meer in leven), zeg:
Had u samen met [AR99903] een gemeenschappelijke kindrekening voor het
betalen van de kosten van [MY99902]?
[ENQ: Code 8 indien kind reeds zelfstandig woonde op moment van de scheiding]
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten

AD08400

AD08501
–
AD08507

AD08600

Stel vraag D.87 enkel indien AD08600 ≠ 8
D.87 Indien MY99901 ≠ 4, 8 ((alternatief) targetkind inwonend bij één
van beide partners) EN AD00300 = 1, 7, 9 (ex-echtgeno(o)t(e) nog in
leven), zeg: Hoe verloopt de betaling van elk van de volgende kosten voor
[MY99902]?
Indien MY99901 = 4, 8 ((alternatief) targetkind niet-inwonend bij één
van beide partners) OF AD00300 = 2 (ex-echtgeno(o)t(e) niet meer in
leven), zeg: Hoe verliep de betaling van elk van de volgende kosten voor
[MY99902]?
[Toon kaart]
1. De kosten worden/werden gedeeld
2. Ik betaal/betaalde meestal
3. Mijn ex-echtgeno(o)t(e) betaalt/betaalde meestal
4. Afhankelijk van waar het kind zich, op het moment van de kost,
bevindt/bevond
5. Kind betaalt/betaalde het zelf
6. Andere
Weigering(code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
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1. Kleding en schoenen
2. Doktersbezoek en medicatie
3. Lidgelden van verenigingen, kosten voor hobby’s
4. School- en onderwijskosten [ENQ: Indien kind niet meer naar school
gaat/ging, geef code 8]
5. GSM – kosten [ENQ; Indien kind geen gsm heeft/had, geef code 8]
6. Bril, beugel voor tanden…. [ENQ: Indien kind geen bril, beugel, steunzolen,
prothesen, enz. heeft/had, geef code 8]
Stel vraag D.88 enkel indien AD08506 ≠ 1
D.88 Hebt u ooit gehoord van de Dienst voor alimentatievorderingen
(DAVO)?
1.
Ja
2.
Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.89 enkel indien AD08506 = 1 OF AD08800 = 1
D.89
Via welke kanalen hebt u voor het eerst van DAVO gehoord?
Codering met 11 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Via een notaris
2. Via een advocaat
3. Via een vrederechter
4. Via het CAW
5. Via het OCMW
6. Via het internet
7. Via de krant of televisie
8. Via mijn partner
9. Via familie
10. Via kennissen
11. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.90 enkel indien AD08506 ≠ 1 EN AD08800 = 1
D.90 Hebt u ooit een beroep gedaan op DAVO?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.91 enkel indien AD09000 = 1 OF AD08506 = 1
D.91 Wat was het resultaat van uw aanvraag bij DAVO?
Codering met 5 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. DAVO heeft een procedure tot invordering van het onderhoudsgeld
ingesteld
2. Ik heb voorschotten op de onderhoudsbijdrage gekregen
3. Ik voldeed niet aan de voorwaarden om een beroep op DAVO te kunnen
doen
4. Ik heb nog geen beslissing over mijn dossier
5. Ander
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Meerdere antwoorden slechts mogelijk indien AD09101 OF AD09102
OF AD09105 = 1. Indien AD09103 OF AD09104 = 1, dan is slechts één
van beide geldig en niet combineerbaar met andere
antwoordmogelijkheden.
Stel vraag D.92 enkel indien AD09000 = 2:
D.92 Waarom hebt u nooit beroep gedaan op DAVO?
Codering met 6 dummies (0/1)

AD08701
AD08702
AD08703
AD08704
AD08705
AD08706

AD08800

AD08901
–
AD08911

AD09000

AD09101
–
AD09105

AD09201
–
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Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Het was niet nodig, er zijn nooit problemen geweest met de betaling van
de alimentatie
2. Ik wou het probleem zelf oplossen
3. Ik wist niet hoe ik een beroep kon doen op DAVO
4. Ik voldeed niet aan de voorwaarden om een beroep op DAVO te kunnen
doen
5. Die dienst bestond nog niet
6. Andere reden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Meerdere antwoorden slechts mogelijk indien AD09201 OF AD09202
OF AD09203 OF AD09206 = 1. Indien AD09204 OF AD09205 = 1, dan
is slechts één van beide geldig en niet combineerbaar met andere
antwoordmogelijkheden.
Stel vraag D.93 enkel indien AD06000 ≠ 1 OF AD06100 = 1 OF AD07700 ≠
1 OF AD07800 = 1 (R moest ooit alimentatie betalen voor exechtgeno(o)t(e) en/of de kinderen of doet dit nog steeds)
D.93 Heeft DAVO ooit een procedure tegen u ingesteld?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD09206

AD09300

*Gezagsco-ouderschap *
De volgende vragen gaan over het ouderlijk gezag en de eventuele coouderschapsregeling voor [MY99902].
Stel vraag D.94 enkel aan respondenten die wettelijk gescheiden zijn en
indien er een (alternatief) targetkind geselecteerd werd, d.i. MH99900 = 7 EN
MY99907 = 1
D.94
Indien MY99901 ≠ 4, 8 (alternatief) targetkind inwonend bij één van beide
partners) EN MY99903 < 18 (targetkind jonger dan 18 jaar) EN AD00300 = 1,
7, 9 (ex-echtgeno(o)t(e) nog in leven), zeg: Hebben u en [AR99903] op dit
moment gedeeld ouderlijk gezag over [MY99902]?
Indien MY99901 ≠ 4, 8 ((alternatief) targetkind inwonend is bij één van beide
partners) EN MY99903 < 18 (targetkind jonger is dan 18 jaar) EN AD00300 =
2 (ex-echtgeno(o)t(e) niet meer in leven), zeg: Hadden u en [AR99903]
gedeeld ouderlijk gezag over [MY99902] vóór [AR99903] overleden is?
Indien MY99903 ≥ 18 ((alternatief) targetkind 18 jaar of ouder), zeg: Hadden
u en [AR99903] gedeeld ouderlijk gezag over [MY99902] vóór hij/zij
meerderjarig werd?
Indien MY99901 = 8 ((alternatief) targetkind niet-inwonend bij één van beide
partners EN jonger dan 18 jaar), zeg: Hadden u en [AR99903] gedeeld
ouderlijk gezag over [MY99902] toen hij/zij nog thuis woonde?
[ENQ: Code 8 indien kind reeds zelfstandig woonde op moment van de scheiding]
[ENQ: Gedeeld ouderlijk gezag gaat over het SAMEN MOETEN nemen van belangrijke
beslissingen, bv. welke school men kiest voor het kind, enz.]
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vraag D.143 enkel aan respondenten die wettelijk of feitelijk gescheiden
zijn en indien er een (alternatief) targetkind geselecteerd werd, d.i. MH99900
= 4, 5, 7 EN MY99907 = 1
D.143 Indien MY99901 ≠ 4, 8 ((alternatief) targetkind inwonend bij één van
beide partners) EN MY99903 < 25 (targetkind jonger dan 25 jaar) EN
AD00300 = 1, 7, 9 (ex-echtgeno(o)t(e) nog in leven), zeg: Is er op dit
moment een regeling van co-ouderschap voor [MY99902]?
Indien MY99901 ≠ 4, 8 ((alternatief) targetkind inwonend bij één van beide

AD09400

AD14300
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partners) EN MY99903 < 25 (targetkind jonger dan 25 jaar) EN AD00300 = 2
(ex-echtgeno(o)t(e) niet meer in leven), zeg: Was er een regeling van coouderschap voor [MY99902] vóór [AR99903] overleden is?
Indien MY99901 ≠ 4, 8 ((alternatief) targetkind inwonend bij één van beide
partners) EN MY99903 ≥ 25 ((alternatief) targetkind 25 jaar of ouder), zeg:
Was er een regeling van co-ouderschap voor [MY99902] vóór hij/zij 25 jaar
was?
Indien MY99901 = 4, 8 ((alternatief) targetkind niet-inwonend bij één van
beide partners), zeg: Was er een regeling van co-ouderschap voor [MY99902]
toen hij/zij nog thuis woonde?
[ENQ: Code 8 indien kind reeds zelfstandig woonde op moment van de scheiding]
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vragen D.95 t.e.m. D.130 enkel indien er een (alternatief) targetkind geselecteerd
werd, d.i. indien MY99907 = 1.

*verblijfsregeling van de kinderen*
De volgende vragen gaan over de verblijfsregeling van [MY99902] tijdens een gewone
periode. Hou geen rekening met vakantieperiodes.
D.95 Hoe was het verblijf van [MY99902] geregeld onmiddellijk nadat u en
AD09501
[AR99903] definitief apart zijn gaan wonen? Het gaat hier niet enkel om
–
overnachtingen, ook het verblijf tijdens de dag wordt meegeteld.
AD09508
[ENQ: Het gaat hier om de FEITELIJKE regeling. Dit stemt niet noodzakelijk overeen
met wat wettelijk overeengekomen is]
[ENQ: Indien targetkind op internaat/school zat, vraag dan waar het in kind in principe
verbleef indien het kind NIET op internaat/school zat.]
[ENQ: Indien targetkind reeds zelfstandig/alleen of samen met een partner woonde,
geef codes 1 en 3]
[ENQ: Doorvragen totdat R ALLE antwoorden heeft gegeven die van toepassing zijn op
zijn/haar situatie]
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Codering met 8 dummy’s (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
1. Hij/zij was nooit bij mij
2. Hij/zij was permanent bij mij
3. Hij/zij was nooit bij mijn ex-echtgeno(o)t(e)
4. Hij/zij was permanent bij mijn ex-echtgeno(o)t(e)
5. Hij/zij was deels bij mij en deels bij mijn ex-echtgeno(o)t(e) of ergens anders
6. Hij/zij verbleef in dezelfde woning en ik verhuisde heen en weer
7. Hij/zij verbleef in dezelfde woning en mijn ex-echtgeno(o)t(e) verhuisde heen en
weer
8. Er was geen vaste regeling/kind besliste zelf
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Indien AD09502 EN (AD09504 = 1 OF AD09505 = 1), geef dan melding: ‘Dit
antwoord is niet mogelijk. [MY99902] kon niet permanent op 2 plaatsen
tegelijk wonen. Kunt u nog eens op de kaart kijken en zeggen hoe het verblijf
geregeld was in het eerste jaar nadat jullie apart zijn gaan wonen?’
Indien [(AD09501=1 EN (AD09502 t.e.m. AD09507=0)) OF (AD09503 = 1 EN
(AD09501 t.e.m. AD09507=0))], geef dan melding: ‘Dit antwoord moet steeds
gecombineerd worden met een andere antwoordcategorie!’
Stel vraag D.96 enkel indien (AD09505 OF AD09506 = 1) EN AD09508 = 0
D.96 Op kaart [nummer] ziet u een maandkalender. Wanneer verbleef
[MY99902] bij u in een gewone maand onmiddellijk nadat u en [AR99903]
definitief apart zijn gaan wonen? We beschouwen de dag en de nacht als twee
verschillende dagdelen. Duid telkens aan of [MY99902] tijdens de dag bij u
verbleef en/of hij/zij bleef overnachten.

AD09601
–
AD09656
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[ENQ: Het gaat hier NIET ENKEL om overnachtingen. Ook het verblijf tijdens de dag
wordt meegeteld]
[ENQ: per hokje aankruisen indien van toepassing]
[ENQ: D = Dag/ N = Nacht]
[Toon kaart]
Codering met 56 dummy’s (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.

Week
1
Week
2
Week
3
Week
4

Maandag
D
N

Dinsdag
D
N

Woensdag
D
N

Donderdag
D
N

Vrijdag
D
N

Zaterdag
D
N

Zondag
D
N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Stel vraag D.97 enkel indien (AD09505 OF AD09507 = 1) EN AD09508 = 0 (er
bestond een regeling en kind verbleef deels bij 1 of beide partners)
D.97 Wanneer verbleef [MY99902] bij [AR99903]?
[ENQ: Het gaat hier NIET ENKEL om overnachtingen. Ook het verblijf tijdens de dag
wordt meegeteld]
[ENQ: per hokje aankruisen indien van toepassing]
[ENQ: D = Dag/ N = Nacht]
[Toon kaart]
Codering met 56 dummy’s (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.

Week
1
Week
2
Week
3
Week
4

Maandag
D
N

Dinsdag
D
N

Woensdag
D
N

Donderdag
D
N

Vrijdag
D
N

Zaterdag
D
N

Zondag
D
N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Stel vraag D.98 enkel indien:
AD09501 = 1 EN AD09503 = 1 (kind verbleef nooit bij 1 van beide
partners)
(AD09505 OF AD09506 = 1 OF AD09507=1) (kind verbleef deels bij R of
bij ex-echtgeno(o)t(e))
D.98 INDIEN AD09501 = 1 EN AD09503 = 1 (kind verbleef nooit bij 1 van
beide partners), zeg: Waar woonde [MY99902] dan?
Anders, zeg: Waar was [MY99902] wanneer hij/zij niet bij een van jullie
verbleef?
[ENQ: Geef code 88 indien steeds bij één van beide partners verbleef en nooit ergens
anders]
[Toon kaart]
1. Bij mijn ouders
2. Bij de ouders van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
3. Hij/zij woonde alleen
4. Hij/zij woonde samen met een partner
5. Bij andere familieleden van mij
6. Bij andere familieleden van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
7. Bij andere personen
8. In een tehuis of instelling
9. Andere
Weigering (code 77), niet van toepassing (code 88) en weet niet (code 99)
toelaten

AD09701
–
AD09756

AD09800
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Stel vraag D.99 enkel indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk
gescheiden) EN [(AD09501=0, 7, 9 OF AD09503 = 0, 7, 9 OF AD09800 ≠ 3, 4
OF AD09800 = ‘leeg’) EN AD09508 = 0] (er was een vaste regeling en kind
woonde niet zelfstandig of met partner samen)
D.99 Week deze regeling veel, weinig of niet af van wat wettelijk vastgelegd
was?
[ENQ: Code 8 indien er geen wettelijke regeling bestond]
1. Week niet af
2. Week weinig af
3. Week veel af
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vraag D.100 enkel indien (AD09501 = 0, 7, 9 OF AD09503 = 0, 7, 9 OF
AD09800 ≠ 3, 4 OF AD09800 = ‘leeg’) (er was een vaste regeling en kind
woonde niet zelfstandig of met partner samen)
D.100 Vond u dat [MY99902] te weinig, genoeg of te veel bij u verbleef?
[Toon kaart]
1. Hij/zij verbleef veel te weinig bij mij
2. Hij/zij verbleef te weinig bij mij
3. Hij/zij verbleef voldoende bij mij
4. Hij/zij verbleef te veel bij mij
5. Hij/zij verbleef veel te veel bij mij
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.101 enkel indien [(AD09501=0, 7, 9 OF AD09503 = 0, 7, 9 OF
AD09800 ≠ 3, 4 OF AD09800 = ‘leeg’) EN AD09508 = 0] (er was een vaste
regeling en kind woonde niet zelfstandig of met partner samen)
D.101 In welke mate had [MY99902] inspraak in de verblijfsregeling?
[ENQ: Code 8 indien kind nog te jong was om inspraak te hebben]

AD09900

AD10000

AD10100

[Toon kaart]
1. Helemaal geen inspraak
2. Weinig inspraak
3. Noch veel, noch weinig inspraak
4. Veel inspraak
5. Zeer veel inspraak
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vraag D.102 enkel indien [(AD09501=0, 7, 9 OF AD09503 = 0, 7, 9 OF
AD09800 ≠ 3, 4 OF AD09800 = ‘leeg’) EN AD09508 = 0 (er was een vaste
regeling en kind woonde niet zelfstandig of met partner samen)]
We voorzien de mogelijkheid om 4 mogelijke wijzigingen aan deze intiële
verblijfsregeling te vermelden. De variabelen D103 tem D108 die de eerste
wijziging in kaart brengen worden daarna nog drie keer herhaald, dit leidt tot
(hypothetische) vragen D109 tot en met D129.
D.102 Indien MY99901 = 4 ((alternatief) targetkind niet-inwonend bij één
van beide partners EN ouder is dan 18 jaar), zeg: Werd deze regeling later nog
veranderd vóór [MY99902] het ouderlijk huis verliet om zelfstandig te gaan
wonen?
Indien MY99901 ≠ 4 ((alternatief) target nog steeds inwonend bij één van
beide ouders OF jonger dan 18 jaar), zeg: Werd deze regeling later nog
veranderd?
1. Ja
2. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Vragen
Vragen
Vragen
Vragen

AD10200
AD10900
AD11600
AD12300

D.103 t.e.m. D.108 worden enkel gesteld indien AD10200 = 1
D.110 t.e.m. D.115. worden enkel gesteld indien AD10900 = 1
D.117. t.e.m. D.122. worden enkel gesteld indien AD11600 = 1
D.124. t.e.m. D.129. worden enkel gesteld indien AD12300 = 1

Indien MY99901 ≠ 4 ((alternatief) target nog steeds inwonend bij één van
beide ouders OF jonger dan 18 jaar), laat volgende op scherm verschijnen
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vóór vraag D.124: Gelieve de volgende vragen te beantwoorden voor de
huidige verblijfsregeling van [MY99902], ongeacht of deze regeling daarvoor
nog veranderde.
Indien MY99901 = 4 ((alternatief) targetkind niet-inwonend bij één van beide
partners EN ouder dan 18 jaar), laat volgende op scherm verschijnen vóór
vraag D.124: Gelieve de volgende vragen te beantwoorden voor de laatste
verblijfsregeling van [MY99902] vóór hij/zij het ouderlijk huis verliet om
zelfstandig te gaan wonen, ongeacht of deze regeling daarvoor nog
veranderde.

Stel
Stel
Stel
Stel

D.103 Hoe oud was [MY99902] toen de regeling veranderde?
Leeftijd: 0 tot 30
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AD10300
AD11000
AD11700
AD12400

D.104 In welke mate had [MY99902] inspraak in deze verandering?
[ENQ: Code 8 indien kind nog te jong was om inspraak te hebben]
[Toon kaart]
1. Helemaal geen inspraak
2. Weinig inspraak
3. Noch veel, noch weinig inspraak
4. Veel inspraak
5. Zeer veel inspraak
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten

AD10400
AD11100
AD11800
AD12500

D.105 Hoe was het verblijf van [MY99902] geregeld in een gewone
maand na deze verandering? Het gaat hier niet enkel om overnachtingen,
ook het verblijf tijdens de dag wordt meegeteld.
[ENQ: Het gaat hier om de FEITELIJKE regeling. Dit stemt niet noodzakelijk
overeen met wat wettelijk overeengekomen is]
[ENQ: Indien targetkind op internaat/school zat, vraag dan waar het in kind in
principe verbleef indien het kind NIET op internaat/school zat.]
[ENQ: Indien targetkind zelfstandig/alleen of samen met een partner woonde, geef
codes 1 en 3]
[ENQ: Doorvragen totdat R ALLE antwoorden heeft gegeven die van toepassing
zijn op zijn/haar situatie]
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
Codering met 8 dummy’s (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
1. Hij/zij was nooit bij mij
2. Hij/zij was permanent bij mij
3. Hij/zij was nooit bij mijn ex-echtgeno(o)t(e)
4. Hij/zij was permanent bij mijn ex-echtgeno(o)t(e)
5. Hij/zij was deels bij mij en deels bij mijn ex-echtgeno(o)t(e) of ergens anders
6. Hij/zij verbleef in dezelfde woning en ik verhuisde heen en weer
7. Hij/zij verbleef in dezelfde woning en mijn ex-echtgeno(o)t(e) verhuisde heen
en weer
8. Er was geen vaste regeling/kind besliste zelf
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Indien [AD10502 EN (AD10504 = 1 OF AD10505 =1)] OF [AD11202 EN
(AD11204 = 1 OF AD11205 = 1)] OF [AD11902 EN (AD11904 = 1 OF
AD11905 = 1)] OF (AD12602 EN AD12604 = 1), geef dan melding: ‘Dit
antwoord is niet mogelijk. [MY99902] kon niet permanent op 2 plaatsen
tegelijk wonen. Kunt u nog eens op de kaart kijken en zeggen hoe het
verblijf geregeld was na de verandering?’

AD10501
–
AD10508
AD11201
–
AD11208
AD11901
–
AD11908
AD12601
–
AD12608

vraag
vraag
vraag
vraag
D.106

D.106 enkel indien (AD10505 OF AD10506 = 1) EN AD10508 = 0
D.113 enkel indien (AD11205 OF AD11206 = 1) EN AD11208 = 0
D.120 enkel indien (AD11905 OF AD11906 = 1) EN AD11908 = 0
D.127 enkel indien (AD12605 OF AD12606 = 1) EN AD12608 = 0
Op kaart [nummer] ziet u een maandkalender. Wanneer verbleef

AD10601
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[MY99902] bij u in een gewone maand na deze verandering?
[ENQ: Het gaat hier NIET ENKEL om overnachtingen. Ook het verblijf tijdens de
dag wordt meegeteld]
[ENQ: per hokje aankruisen indien van toepassing]
[ENQ: D = Dag/ N = Nacht]
[Toon kaart]
Codering met 56 dummy’s (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.

Week
1
Week
2
Week
3
Week
4
Stel
Stel
Stel
Stel

Maandag
D
N

Dinsdag
D
N

Woensdag
D
N

Donderdag
D
N

Vrijdag
D
N

Zaterdag
D
N

Zondag
D
N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

vraag D.107 enkel indien (AD10505 OF AD10507 = 1) EN AD10508 = 0
vraag D.114 enkel indien (AD11205 OF AD11207 = 1) EN AD11208 = 0
vraag D.121 enkel indien (AD11905 OF AD11907 = 1) EN AD11908 = 0
vraag D.128 enkel indien (AD12605 OF AD12607 = 1) EN AD12608 = 0
D.107 Wanneer verbleef [MY99902] dan bij [AR99903] na de
verandering?
[ENQ: Het gaat hier NIET ENKEL om overnachtingen. Ook het verblijf tijdens de
dag wordt meegeteld]
[ENQ: per hokje aankruisen indien van toepassing]
[ENQ: D = Dag/ N = Nacht]
[Toon kaart]
Codering met 56 dummy’s (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.

Week
1
Week
2
Week
3
Week
4

Maandag
D
N

Dinsdag
D
N

Woensdag
D
N

Donderdag
D
N

Vrijdag
D
N

Zaterdag
D
N

Zondag
D
N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

–
AD10656
AD11301
–
AD11356
AD12001
–
AD12056
AD12701
–
AD12756

AD10701
–
AD10756
AD11401
–
AD11456
AD12101
–
AD12156
AD12801
–
AD12856

Stel vraag D.108 enkel indien:
AD10501 = 1 EN AD10503 = 1 (kind verbleef nooit bij 1 van beide
partners)
AD10505=1 OF AD10506 = 1 OF AD10507=1 (kind verbleef deels bij
R of bij ex-echtgeno(o)t(e))
Stel vraag D.115 enkel indien:
AD11201 = 1 EN AD11203 = 1 (kind verbleef nooit bij 1 van beide
partners)
AD11205 = 1 OF AD11206 = 1 OF AD11207 = 1 (kind verbleef deels
bij R of bij ex-echtgeno(o)t(e))
Stel vraag D.122 enkel indien:
AD11901 = 1 EN AD11903 = 1 (kind verbleef nooit bij 1 van beide
partners)
AD11905 = 1 OF AD11906 = 1 OF AD11907 = 1 (kind verbleef deels
bij R of bij ex-echtgeno(o)t(e))
Stel vraag D.129 enkel indien:
AD12601 = 1 EN AD12603 = 1 (kind verbleef nooit bij 1 van beide
partners)
AD12605 = 1 OF AD12606 = 1 OF AD12607 = 1 (kind verbleef deels
bij R of bij ex-echtgeno(o)t(e))
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D.108 Waar was [MY99902] wanneer hij/zij niet bij een van jullie
verbleef na de verandering?
[ENQ: Geef code 88 indien steeds bij één van beide partners verbleef en nooit
ergens anders]
[Toon kaart]
1. Bij mijn ouders
2. Bij de ouders van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
3. Hij/zij woonde alleen
4. Hij/zij woonde samen met een partner
5. Bij andere familieleden van mij
6. Bij andere familieleden van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
7. Bij andere personen
8. In een tehuis of instelling
9. Andere
Weigering (code 77), niet van toepassing (code 88) en weet niet (code
99) toelaten

AD10800
AD11500
AD12200
AD12900

D.109 – D.115 Herhaal vragen D.102 t.e.m. D.108
D.116 – D.122 Herhaal vragen D.102 tem D.108
D.123 – D.129 Herhaal vragen D.102 tem D.108
D.130 Hebt u of [AR99903] ooit een deurwaarder of de politie ingeschakeld
omdat het akkoord over de verblijfsregeling niet werd nageleefd?

AD13000

[Toon kaart]
1. Ja, ikzelf
2. Ja, mijn ex-echtgeno(o)t(e)
3. Ja, wij beiden
4. Neen
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
VARIABELEN BEREKEND IN CAPI
AD99901 = Aantal verblijfsveranderingen:
Count = AD10200 AD10900 AD11600 AD12300 (1)
AD99902 = Huidige verblijfsregeling: (alternatief) TK verblijft momenteel
minstens 1 keer per maand bij R:
AD99902 = 1 indien:
(AD09502 = 1 OF AD09505 = 1 OF AD09506 = 1) EN AD10200 = 2 OF
AD10200 = 1 EN (AD10502 = 1 OF AD10505 = 1 OF AD10506 = 1) EN
AD10900 = 2 OF
AD10900 = 1 EN (AD11202 = 1 OF AD11205 = 1 OF AD11206 = 1) EN
AD11600 = 2 OF
AD11600 = 1 EN (AD11902 = 1 OF AD11905 = 1 OF AD11906 = 1) EN
AD12300 = 2 OF
AD12300 = 1 EN (AD12602 = 1 OF AD12605 = 1 OF AD12606 = 1)
Anders AD99902 = 0

AD99901

AD99902

*Relatie met de ex-echtgeno(o)t(e)*
De volgende vragen gaan over [AR99903].
D.131 Hoe vaak hebben volgende situaties zich voorgedaan tussen jullie in
het jaar vóór jullie definitief apart zijn gaan wonen?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
1.
2.

Elkaar verwijten maken
Schreeuwen of roepen

AD13101
AD13102
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3. Lichamelijk geweld gebruiken
4. Met iets gooien of met opzet iets stukmaken
5. Niet meer met elkaar praten
D.132 Hoe gelukkig of ongelukkig voelde u zich in jullie relatie in het jaar
vóór jullie definitief apart zijn gaan wonen?
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ongelukkig
Gelukkig
Perfect gelukkig
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
D.133 In welke mate hebt u nu volgende gevoelens als u terugdenkt aan uw
scheiding?
[Toon kaart]
1. Zeer weinig
2. Eerder weinig
3. Niet weinig, niet veel
4. Eerder veel
5. Zeer veel
Weet niet (code 9) toelaten

AD13103
AD13104
AD13105
AD13200

1. Spijt
2. Opluchting
3. Bevrijding
4. Wrok
Stel vragen D.134 t.e.m. D.140 enkel indien AD00300 = 1 (exechtgeno(o)t(e) leeft nog)
D.134 Hoe vaak ontmoet u [AR99903]?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AD13301
AD13302
AD13303
AD13304

Enkel indien AD13401 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week 2=Maand 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
D.135 Hoe vaak hebt u contact met [AR99903] via telefoon, post of internet?
[ENQ: “Dagelijks” = 7 keer per week]
Aantal keer: 0 tot 50
0= Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Enkel indien AD13501 ≠0, 77, 99
Per: 1=Week; 2=Maand; 3=Jaar
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.136 enkel indien [AD13401=0 EN AD13501=0] OF
[AD13401= 77, 99 EN AD13501=0] OF [AD13401=0 EN AD13501=77,
99]
D.136 Waarom hebt u geen contact met [AR99903]?
Codering met 6 dummies (0/1)
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Wij wonen te ver van elkaar
2. Hij/Zij wil geen contact meer
3. Ik wil geen contact meer
4. We hebben ruzie
5. Het contact is verwaterd
6. Er werd een contactverbod opgelegd door de rechter
7. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

AD13401

AD13402

AD13501

AD13502

AD13601
AD13602
AD13603
AD13604
AD13605
AD13606
AD13607

Stel vraag D.137 enkel indien AD13401 ≠ 0, 77, 99 OF AD13501 ≠ 0, 77,
99
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D.137
Waarom hebt u de voorbije 12 maanden contact gehad met
[AR99903]?
Codering met 11 dummy’s (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items
Indien MY99908 = 0 (R heeft geen kind(eren) met ex-echtgeno(o)t(e)):
[Toon kaart]
Items 6 t.e.m. 10 worden onderdrukt.
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Afhandelen van de echtscheiding
2. Familiebijeenkomsten
3. Activiteiten met gezamenlijke vrienden
4. Samen uit geweest
5. Samen seks gehad
11. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Indien MY99908 > 0 (R heeft kind(eren) met ex-echtgeno(o)t(e)): [Toon
kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Afhandelen van de echtscheiding
2. Familiebijeenkomsten
3. Activiteiten met gezamenlijke vrienden
4. Samen uit geweest
5. Samen seks gehad
6. Brengen en halen van de kinderen
7. Ouderavonden op school
8. Opvoedingsproblemen met de kinderen
9. Financiële problemen m.b.t. de kinderen
10. Activiteiten van de kinderen bv. schooltoneel,…
11. Andere
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag D.138(01) enkel indien AD13401 ≠ 0 OF AD13501 ≠ 0 (er is
nog contact met ex-echtgeno(o)t(e))
D.138 (01) Hoe zou u uw relatie zoals die nu is met [AR99903]
omschrijven?
[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Niet slecht, niet goed
4. Goed
5. Zeer goed
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Stel vraag D.138 (array 02 – 03) enkel indien [AD13401=0 EN
AD13501=0] OF [AD13401= 77, 99 EN AD13501=0] OF [AD13401=0 EN
AD13501=77, 88, 99] (er is momenteel geen contact meer met exechtgeno(o)t(e))
D.138 Wanneer hebt u het laatst contact gehad met [AR99903]?
(02) Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14;
zomer=15; herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
(03) Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag D.138 (04) enkel indien AD13803 = 9999 of 7777
D.138 (04) Hoe oud was u toen u het laatst contact gehad hebt met
[AR99903]?
Leeftijd: 0 tot 99
Weigering (code 777) en weet niet (code 999) toelaten
Indien AD013804 > 99 EN AD01000 ≠ 777, 999; geef volgende
foutmelding voor de interviewer: ‘Dit antwoord is niet mogelijk;
Gelieve de correcte leeftijd opnieuw in te geven.’

AD13701
–
AD13711

AD13801

AD13802

AD13803

AD13804
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D.139 De volgende uitspraken gaan over uw gevoelens ten aanzien van de
echtscheiding en ten aanzien van [AR99903]. Kunt u op de volgende schaal
aangeven hoe vaak volgende zaken nu voorkomen?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. (Bijna) altijd
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Ik beschouw mezelf nog steeds als de vrouw/man van [AR99903]
Ik heb er geen probleem meer mee mezelf gescheiden te noemen
Ik ben van streek wanneer ik me [AR99903] met een andere man of
vrouw voorstel
Ik betrap mezelf erop dat ik me afvraag waar [AR99903] is en wat hij/zij
aan het doen is
Ik heb het gevoel dat ik op een of andere manier altijd verbonden zal zijn
met [AR99903]
Ik krijg nog altijd raad van [AR99903] over belangrijke persoonlijke
beslissingen (bvb. gezondheid en carrière)
Ik blijf hopen dat [AR99903] en ik terug bij elkaar zullen komen
Ik blijf hopen dat de relatie tussen [AR99903] en mij zal verbeteren
Ik voel me bekwaam om de huishoudelijke taken of de taken buitenshuis,
die [AR99903] gewoonlijk deed, zelf uit te voeren
Ik voel me schuldig om met iemand een afspraakje te hebben of het te
willen
Ik heb het gevoel dat ik helemaal over mijn scheiding heen ben.
Ik beschouw sommige familieleden van [AR99903] nog steeds als een
deel van mijn familie
Ik voel me niet in staat om betekenisvolle relaties aan te gaan met een
andere man of vrouw
Ik merk dat ik [AR99903] raad vraag in de domeinen die hij/zij
gewoonlijk voor zijn/haar rekening nam
Ik vraag me dikwijls af wat de mening van [AR99903] zou zijn of wat
hij/zij zou zeggen over bepaalde gebeurtenissen of over zaken die ik zie
gedurende de dag
[AR99903] en ik bespreken onze nieuwe partnerrelaties met elkaar

De volgende uitspraken worden enkel voorgelegd indien de respondent
kinderen heeft met de ex-echtgeno(o)t(e), indien MY99908 > 0
17. Mijn kinderen en ik zijn in staat om over [AR99903] te spreken zonder
emotioneel van streek te raken
18. Ik ben ongerust dat mijn kinderen zich gevangen voelen in het
getouwtrek tussen mij en [AR99903]
19. [AR99903] en ik zijn het eens over hoe de verantwoordelijkheden van
het ouderschap verdeeld moeten worden
20. Mijn kinderen zijn zich bewust van de feiten en hebben zich verzoend
met de echtscheiding
21. [AR99903] en ik hebben het moeilijk om de financiële aspecten met
betrekking tot de kinderen te bespreken
22. Het voelt aan als een compleet gezin, wanneer de kinderen en ik samen
zijn zonder [AR99903]
Stel vraag D.140 enkel indien AD13401 ≠ 0 OF AD13501 ≠ 0 (er is nog
contact met ex-echtgeno(o)t(e)
D.140 Hoe vaak hebben de volgende situaties zich de voorbije 12
maanden voorgedaan tussen u en [AR99903]?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week

AD13901
AD13902
AD13903
AD13904
AD13905
AD13906
AD13907
AD13908
AD13909
AD13910
AD13911
AD13912
AD13913
AD13914
AD13915

AD13916

AD13917
AD13918
AD13919
AD13920
AD13921
AD13922
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6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weet niet (code 99) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.

Elkaar verwijten maken
Schreeuwen of roepen
Lichamelijk geweld gebruiken
Met iets gooien of met opzet iets stukmaken
Niet meer met elkaar praten

AD14001
AD14002
AD14003
AD14004
AD14005

*Verandering in sociale relaties voor en na echtscheiding*
Indien MH99900 = 7 (feitelijke leefsituatie wettelijk gescheiden), zeg: De volgende
vragen gaan over de reactie van uw familie op de echtscheiding.
Indien MH99900 = 4, 5 (feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden), zeg: De volgende
vragen gaan over de reactie van uw familie op de scheiding.
D.141 In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
[ENQ: Code 8 indien R geen familie had]
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9) toelaten
1.

Uw familie vond een echtscheiding [Indien MH99900 = 4, 5 (feitelijke
leefsituatie feitelijk gescheiden), zeg: scheiding] in de gegeven
omstandigheden het beste voor u
2. Indien MY99908 > 0 (R heeft kind(eren) met ex-echtgeno(o)t(e)): Uw
familie vond een echtscheiding [Indien MH99900 = 4, 5 (feitelijke
leefsituatie feitelijk gescheiden), zeg: scheiding] in de gegeven
omstandigheden het beste voor de kinderen
3. Indien MY99908 > 0 (R heeft kind(eren) met ex-echtgeno(o)t(e)): Uw
familie vond een echtscheiding [Indien MH99900 = 4, 5 (feitelijke
leefsituatie feitelijk gescheiden), zeg: scheiding] nadelig voor de
kinderen
4. Uw familie keurde een echtscheiding [Indien MH99900 = 4, 5 (feitelijke
leefsituatie feitelijk gescheiden), zeg: scheiding] af
5. Uw familie deed pogingen tot verzoening
6. Uw familie weigerde uw echtscheidingsproblemen [Indien MH99900 = 4,
5 (feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden), zeg: scheidingsproblemen]
te bespreken
7. Uw familie deelde uw mening
8. Uw familie deelde de mening van [AR99903]
D.142 In welke mate zijn volgende zaken nu slechter of beter in vergelijking
met het jaar vóór u en [AR99903] definitief apart zijn gaan wonen?
[Toon kaart]
1. Veel slechter
2. Slechter
3. Noch slechter, noch beter
4. Beter
5. Veel beter
Niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9) toelaten

AD14101

1.
2.
3.
4.
5.

AD14201
AD14202
AD14203
AD14204
AD14205

6.

Uw woning
De buurt waar u woont
Uw beroepsleven en –perspectieven
Uw financiële situatie
Indien MY99907 = 1 ((alternatief) targetkind geselecteerd)): De relatie
met [MY99902]
Indien MY99907 = 1 ((alternatief) targetkind geselecteerd)): Het welzijn

AD14102

AD14103

AD14104
AD14105
AD14106

AD14107
AD14108
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7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

van [MY99902]
Indien AD00300 = 1 (ex-echtgeno(o)t(e) leeft nog): De relatie met
[AR99903] [ENQ: Code 8 indien R geen contact heeft met ex-echtgeno(o)t(e)]
De relatie met uw familie [ENQ: Code 8 indien R GEEN familie heeft]
De relatie met uw ex-schoonfamilie [ENQ: Code 8 indien ex-echtgeno(o)t(e)
van R GEEN familie had/heeft of R geen contact heeft met de familie van exechtgeno(o)t(e)]
Uw sociaal leven
Uw seksleven
Kunnen doen wat u wilt, vrijheid
De houding van uw omgeving t.a.v. u
Uw gezondheid
Uw gevoel van zelfwaarde

AD14206
AD14207
AD14208
AD14209
AD14210
AD14211
AD14212
AD14213
AD14214
AD14215
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C.

Ouderschap (over het targetkind)

Stel vragen C.1 t.e.m. C.5 enkel indien MY99907= 1 ((alternatief) targetkind
geselecteerd)
C.1
De volgende vragen gaan over ouders en kinderen. In welke mate
gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende uitspraken?
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
6
7
Helemaal
Noch akkoord,
Helemaal
niet akkoord
noch niet akkoord
akkoord
Weet niet (code 99) toelaten
1.

Opvoeden van kinderen is de mooiste taak die een mens zich kan
wensen
2. Kinderen opvoeden is een dankbare taak
3. Het mooiste van opvoeden van kinderen is dat je jezelf terugvindt in je
kinderen
4. Bij een goede opvoeder komt het kind altijd op de eerste plaats
5. Door de opvoeding kom ik niet meer toe aan de dingen die voor mij
persoonlijk erg belangrijk zijn
6. Door je kinderen kun je je leven niet meer indelen zoals je wilt
7. Sinds ik mijn kind heb, ben ik te weinig in de gelegenheid geweest om
andere, nieuwe dingen te doen
8. Door je kinderen moet je je eigen plannen voor de toekomst steeds
weer bijstellen
9. Ik heb veel meer problemen met het grootbrengen van mijn kind dan ik
verwacht had
10. Mijn kind opvoeden is moeilijker dan ik verwacht had
11. Het opvoeden van mijn kind stelt me nogal eens voor problemen
C.2
Nu volgen een aantal uitspraken over [MY99902]. In welke mate
gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende uitspraken?
[ENQ: Indien het kind te jong is, geef code 88]
[Toon kaart]
1
2
3
4
5
6
7
Helemaal
Noch akkoord,
Helemaal
niet akkoord
noch niet akkoord
akkoord
Weet niet (code 99) en code niet van toepassing (code 88) toelaten
1.
2.
3.
4.

[MY99902] toont mij openlijk zijn/haar genegenheid voor mij
Er zijn onderwerpen waarover [MY99902] niet met mij praat
Ik ben erg tevreden met hoe wij samen praten
Ik vind het gemakkelijk om met [MY99902] over zijn/haar problemen te
praten
5. Het is gemakkelijk voor [MY99902] om tegenover mij zijn/haar ware
gevoelens te uiten
6. Als [MY99902] met mij praat, heeft hij/zij de neiging om dingen te
zeggen die hij/zij beter niet zou zeggen
7. Ik zit [MY99902] voortdurend op de huid, ik zeur en vit op hem/haar
8. Ik beledig [MY99902] als ik boos op hem/haar ben
9. Ik heb de neiging om dingen tegen [MY99902] te zeggen de ik beter
niet zou zeggen
Stel vraag C.3 enkel indien MY99903 > 4 EN < 18 ((alternatief) targetkind
tussen 4 en 18 jaar oud) EN:
[MY99905= 0, 3 (targetkind inwonend bij beide gehuwde partners of bilocatie) OF
(MY99905= 1 (targetkind inwonend bij partner 1) EN AX99903= 1
(partner 1)) OF
(MY99905= 2 (targetkind inwonend bij partner 2) EN AX99903= 2
(partner 2)) OF
AD99902 = 1 (targetkind verblijft momenteel minstens 1 keer per
maand bij R)]

AC00101
AC00102
AC00103
AC00104
AC00105
AC00106
AC00107
AC00108
AC00109
AC00110
AC00111

AC00201
AC00202
AC00203
AC00204
AC00205
AC00206
AC00207
AC00208
AC00209
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C.3
Hoe vaak komen volgende situaties voor?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Zelden
3. Soms
4. Vaak
5. Altijd
Niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9) toelaten
1.

Ik weet waar [MY99902] is na schooltijd [ENQ: 8=kind gaat niet naar
school]
2. Als [MY99902] later thuis gaat zijn, verwacht ik dat hij/zij mij dat laat
weten
3. [MY99902] vertelt mij waar hij/zij naartoe gaat voordat hij/zij weggaat
4. Als [MY99902] ‘s nachts weggaat, weet ik waar hij/zij is
5. [MY99902] praat tegen mij over de plannen die hij/zij heeft met
vrienden
6. Ik vraag [MY99902] waar hij/zij naartoe gaat als hij/zij weggaat
Stel vraag C.4 enkel indien MY99905≠4 (targetkind inwonend) EN MY99903
> 4 EN < 18 (targetkind tussen 4 en 18 jaar oud)
C.4
Hoe vaak doet u de volgende activiteiten met of voor [MY99902].

AC00301
AC00302
AC00303
AC00304
AC00305
AC00306

[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7.
Dagelijks
Niet van toepassing (code 88) en weet niet (code 99) toelaten
1.
2.
3.

Praten met [MY99902] over zijn/haar problemen
Vrienden laten komen van [MY99902]
[MY99902] helpen bij zijn/haar huiswerk [ENQ: 88=kind heeft geen
huiswerk]
4. Uitstapjes doen met [MY99902], zoals naar de bioscoop gaan, de
speeltuin, gaan shoppen, enz.
5. Activiteiten bijwonen van [MY99902] (sport, toneel, muziek, dans,
schoolvoorstelling,…) [ENQ: 88=kind doet niet aan buitenschoolse
activiteiten]
6. Vervoer van [MY99902] van en naar school, opvang, sportclub, fuif…
7. Thuisblijven als [MY99902] ziek is
8. Naar oudercontacten van [MY99902] gaan [ENQ: 88=kind gaat niet naar
school dus heeft geen oudercontacten]
Stel vraag C.5 enkel indien:
MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden)
EN MY99905 ≠ 4 (targetkind inwonend) EN MY99903 > 4 EN < 18
(targetkind tussen 4 en 18 jaar oud) OF
MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijk leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden)
EN MY99905 ≠ 4 (targetkind inwonend) EN MY99903 > 4 EN < 18
(targetkind tussen 4 en 18 jaar oud) EN AD00300 ≠ 2 (exechtgeno(o)t(e) nog in leven of weet niet/weigering)
C.5
Hoe vaak gebeurden de volgende zaken met betrekking tot
[MY99902] in de voorbije 12 maanden?

AC00401
AC00402
AC00403
AC00404
AC00405

AC00406
AC00407
AC00408

[Toon kaart]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nooit
Minder dan 1 keer per maand
1 keer per maand
Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
1 keer per week
Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
Dagelijks
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Weet niet (code 99) toelaten
1.
2.
3.

W.

Dat u en [AR99903] samen spraken over [MY99902]
Dat u en [AR99903] samen grote beslissingen namen met betrekking tot
[MY99902]
Dat u en [AR99903] ruzie hadden over [MY99902]

AC00501
AC00502
AC00503

Welbevinden en gezondheid

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt.
W.1
Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw leven tegenwoordig?
[Toon kaart]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Helemaal niet tevreden
Helemaal tevreden
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
W.2
In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten

AW00100

Ik ben een waardevol persoon, minstens evenwaardig aan anderen
Ik denk dat ik een aantal goede eigenschappen bezit
Al bij al ben ik geneigd mezelf een mislukkeling te voelen
Ik ben in staat de meeste dingen even goed te doen als de meeste
andere mensen
5. Ik heb niet veel eigenschappen om trots op te zijn
6. Ik neem een positieve houding aan tegenover mezelf
7. Over het algemeen ben ik tevreden over mezelf
8. Ik wou dat ik meer eerbied kon hebben voor mezelf
9. Nu en dan voel ik me nutteloos
10. Soms denk ik dat ik nergens goed voor ben en helemaal niet deug
W.3
Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije week last gehad van de
volgende klachten?
[Toon kaart]
1. Zelden of nooit
2. Soms
3. Vaak
4. Altijd of bijna altijd
Weet niet (code 9) toelaten

AW00201
AW00202
AW00203
AW00204

1.

Moeilijkheden hebben om te ontspannen [ENQ:hiermee bedoelen we het
zich ontspannen voelen. Ontspannende activiteiten worden hier niet onder
verstaan]
2. Nerveus zijn
3. Snel geïrriteerd zijn
4. Angstig zijn
W.4
Hoe vaak gedurende de voorbije week ...
[Toon kaart]
1. Zelden of nooit
2. Soms
3. Vaak
4. Altijd of bijna altijd
Weet niet (code 9) toelaten

AW00301

1. Voelde u zich gedeprimeerd
2. Voelde u dat alles wat u deed met moeite ging

AW00401
AW00402

1.
2.
3.
4.

AW00205
AW00206
AW00207
AW00208
AW00209
AW00210

AW00302
AW00303
AW00304
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3. Hebt u slecht geslapen
4. Was u gelukkig
5. Voelde u zich eenzaam
6. Hebt u van het leven genoten
7. Voelde u zich droevig
8. Had u het gevoel dat u niet op gang kon komen
W.5
In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten

AW00403
AW00404
AW00405
AW00406
AW00407
AW00408

1.
2.
3.

AW00501
AW00502
AW00503

Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen
Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen
Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te
veranderen
4. Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de problemen van het
leven
5. Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben
6. Wat er in de toekomst met me gebeurt, hangt voor het grootste deel van
mezelf af
7.
Ik kan ongeveer alles als ik m’n zinnen* erop gezet heb
*[ENQ: indien de respondent ‘zinnen’ niet goed begrijpt, zeg dan ‘gedacht’]
De volgende vragen gaan over uw gezondheid.
Stel vraag W.6 enkel indien MY99904=2 (geslacht targetkind vrouw) EN
AH00701=2 (geslacht R vrouw) EN MY99901 = 1, 2, 3 (targetkind 10 jaar of
ouder en inwonend bij 1 of beide partners)
W.6
Hoe oud was u toen u voor het eerst uw menstruatie kreeg?
Leeftijd: 0-99
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Indien AW00600> 030 en AW00600≠ 99,77 dan verschijnt de volgende
foutmelding op het scherm:
Dit antwoord is niet mogelijk. Gelieve het correcte antwoord opnieuw in te
geven.
W.7
Hoe is uw algemene gezondheidstoestand?
[ENQ: We bedoelen hier de algemene gezondheid. Incidentele
gezondheidsproblemen zoals een griep of een gebroken been worden hier niet
bedoeld.]
[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Gaat wel (redelijk)
4. Goed
5. Zeer goed
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
W.8
Hebt u een langdurige ziekte of aandoening?
[ENQ: We bedoelen enkel ziekten of aandoeningen met een lange ziekteduur en
waarbij er meestal geen zekerheid is op herstel. Allergieën en lichte kwaaltjes mogen
niet worden meegeteld.]
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AW00504
AW00505
AW00506
AW00507

AW00600

AW00700

AW00800

Stel vragen W.9 t.e.m. W.11 enkel indien AW00800=1
W.9
Wanneer werd deze aandoening vastgesteld?
[ENQ: We bedoelen enkel ziekten of aandoeningen met een lange ziekteduur en
waarbij er meestal geen zekerheid is op herstel. Allergieën en lichte kwaaltjes
mogen niet worden meegeteld. Indien de respondent meerdere aandoeningen
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heeft, geef dan het moment waarop de eerste aandoening werd vastgesteld in. ]
Maand: 1 tot 16 [ENQ: winter, begin van het jaar=13; lente=14; zomer=15;
herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
W.10
Jaar: 1850-2011
Weet niet (code 9999) en weigering (code 7777) toelaten
Stel vraag W.11 enkel indien AW01000= 7777 of 9999
W.11
Hoe oud was u toen deze aandoening werd vastgesteld?
Leeftijd: 0-100
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
W.12 Hebt u in de voorbije 2 weken last gehad van de volgende
lichamelijke klachten?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) toelaten
1. Rugpijn
2. Maag- en darmklachten
3. Hoofdpijn
4. Pijn in uw borst of hartstreek
5. Nek- of schouderpijnen
6. Spierpijnen in de ledematen
7. Aanslepende vermoeidheid
8. Tintelingen of verdoofd gevoel in de ledematen
W.13 Welke van de volgende middelen hebt u gedurende de voorbije 2
weken gebruikt?
[ENQ: Pauze, geef de respondent de tijd om de kaart te lezen. Lees de items niet
luidop voor. De respondent somt de nummers op van de middelen die hij/zij gebruikt
heeft.]
Coderen met 9 dummies 0/1
Indien AW01309 =1, dan krijgen AW013(01-08) automatisch de waarde 0
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1.
Slaapmiddelen; zoals bijvoorbeeld Stilnoct, Dormicum, Lendormin, Sonata,
Normison, Imovane, Loramet, Rohypnol, Dormonoct, Dalmadorm,…
2.
Kalmeermiddelen; zoals bijvoorbeeld Lexotan, Frisium, Tranxene, Valium,
Temesta, Seresta, Clorazepaat,…)
3.
Anti-depressiva; zoals bijvoorbeeld Floxyfral ,Cipramil, Sipralexa, Prozac,
Seroxat, Aropax, Serlain,…
4.
Psychostimulantia; zoals Rilatine Dexidrine en Stimul
5.
Soft drugs; zoals hasj, wiet, marihuana
6.
XTC
7.
Bewustzijnsverruimende middelen; zoals LSD, paddo’s
8.
Hard drugs; zoals pepmiddelen, cocaïne, heroïne
9.
Geen enkele
W.14 Hoe vaak hebt u de voorbije 6 maanden alcoholische dranken
gedronken, zoals bier, wijn, sterke drank of cocktails?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
Stel vragen W.15 en W.16 enkel indien AW01400 ≠1
W.15 Hoe vaak hebt u de voorbije 6 maanden 6 of meer glazen
alcoholhoudende dranken op 1 dag gedronken?
[Toon kaart]

AW00900

AW01000

AW01100

AW01201
AW01202
AW01203
AW01204
AW01205
AW01206
AW01207
AW01208

AW01301
AW01302
AW01303
AW01304
AW01305
AW01306
AW01307
AW01308
AW01309
AW01400

AW01500
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1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weet niet (code 99) en weigering (code 77) toelaten
W.16 In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken? Denk hierbij aan de voorbije 12 maanden.
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) toelaten
1. Drinken vrolijkt me op als ik in een slechte bui ben
2. Drinken helpt me me beter te voelen als ik gespannen of nerveus ben
3. Drinken geeft me meer zelfvertrouwen
Stel vraag W.17 enkel indien MY99907 = 1 (targetkind geselecteerd) EN:
AX99903= 1 (partner 1) EN MY99905=0, 1, 3 (targetkind inwonend bij
beide gehuwde partners, partner 1 of bi-locatie) OF
AX99903 = 2 (partner 2) EN MY99905= 0, 2, 3 (targetkind inwonend bij
beide gehuwde partner, bij partner 2 of bi-locatie)
W.17 Hoe is de gezondheidstoestand van [MY99902]?
[Toon kaart]
1. Zeer slecht
2. Slecht
3. Gaat wel (redelijk)
4. Goed
5. Zeer goed
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AW01601
AW01602
AW01603

AW01700
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S.

Gebruik van diensten

Stel vragen S.1 t.e.m. S.3 enkel indien MY99907 = 1 (targetkind
geselecteerd) EN:
AX99903= 1 (partner 1) EN MY99905=0, 1, 3 (targetkind inwonend bij
beide gehuwde partners, bij partner 1 of bi-locatie) EN MY99903< 14 EN
MY99903≥10 (targetkind tussen 10 en 14 jaar oud) OF
AX99903 = 2 (partner 2) EN MY99905= 0,2, 3 (targetkind inwonend bij
beide gehuwde partners, bij partner 2 of bi-locatie) EN MY99903< 14 EN
MY99903≥10 (targetkind tussen 10 en 14 jaar oud)
De volgende vragen gaan over het gebruik van medische en sociale diensten
voor [MY99902]
S.1
Welke personen hebt u voor [MY99902] gecontacteerd omwille van
zijn/haar sociale of emotionele problemen gedurende de voorbije 12
maanden?
[ENQ: Het betreft hier problemen van het targetkind, niet de problemen van andere
gezinsleden]
[ENQ: contacten omwille van lichamelijke problemen zoals een griep of gebroken
been mogen niet worden meegerekend. Contacten omwille van psychische
problemen zoals eetstoornissen, depressie en verslavingen mogen wel worden
meegerekend.
Coderen met 7 dummies 0/1
Indien AS00107 =1, dan zijn alle items AS001(01-06) = 0
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Huisarts
2. (Kinder)psychiater
3. Andere geneesheer-specialist (geen psychiater)
4. Psycholoog
5. Pedagoog
6. Alternatieve geneeskundige (vb. Homeopaat , acupuncturist, osteopaat,
chiropractor,…)
7. Niemand
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.2.1 enkel indien AS00101= 1
S.2.1
Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
huisarts gecontacteerd voor [MY99902]
[Toon kaart]
1. 1 keer
2. Een aantal keren per jaar
3. Maandelijks
4. Om de 2 weken
5. Wekelijks of meer
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.3.1
In welke mate heeft de huisarts [MY99902]kunnen helpen?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet
2. Amper
3. Een beetje
4. Veel
5. Zeer veel
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.2.2 enkel indien AS00102= 1
S.2.2
Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
kinderpsychiater gecontacteerd voor [MY99902]
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AS00101
AS00102
AS00103
AS00104
AS00105
AS00106
AS00107

AS00201

AS00301

AS00202
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S.3.2
In welke mate heeft de kinderpsychiater [MY99902] kunnen
helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.2.3 enkel indien AS00103= 1
S.2.3
Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
geneesheer-specialist gecontacteerd voor [MY99902]
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.3.3
In welke mate heeft de geneesheer-specialist [MY99902]kunnen
helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.2.4 enkel indien AS00104= 1
S.2.4
Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
psycholoog gecontacteerd voor [MY99902]
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.3.4 In welke mate heeft de psycholoog [MY99902]kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.2.5 enkel indien AS00105= 1
S.2.5 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
pedagoog gecontacteerd voor [MY99902]?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.3.5 In welke mate heeft de pedagoog [MY99902] kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.2.6 enkel indien AS00106= 1
S.2.6 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
alternatieve geneeskundige gecontacteerd voor [MY99902]?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.3.6 In welke mate heeft de alternatieve geneeskundige
[MY99902]kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.4 enkel indien MY99907 = 1 (targetkind geselecteerd) EN:
AX99903= 1 (partner 1) EN MY99905=0, 1, 3 (targetkind woont bij
beide gehuwde partner, bij partner 1 of bi-locatie) EN MY99903≥14
(targetkind 14 jaar of ouder)OF
AX99903 = 2 (partner 2) EN MY99905= 0,2, 3 (targetkind inwonend bij
beide gehuwde partners, bij partner 2 of bi-locatie) EN MY99903≥14
(targetkind 14 jaar of ouder)
S.4
Hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een professionele
hulpverlener of arts gecontacteerd voor [MY99902], omwille van zijn of
haar sociale of emotionele problemen?
[ENQ: contacten omwille van lichamelijke problemen zoals een griep of gebroken
been mogen niet worden meegerekend]
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AS00302

AS00203

AS00303

AS00204

AS00304

AS00205

AS00305

AS00206

AS00306

AS00400
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Stel vraag S.5 enkel indien AS00400=1 OF AS00107 =0
S.5
In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met volgende
uitspraken?
[ENQ: Indien R geen professionele hulp gezocht of gekregen heeft voor het kind,
geef code 8]
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
Weet niet (code 9) en niet van toepassing (code 8) toelaten
1.
2.

De professionele hulp voor [MY99902]is erg duur
Er zijn voldoende zorgverleners of zorgvoorzieningen waar
[MY99902]terecht kan
3. Ik word goed op de hoogte gehouden over de professionele hulp die
[MY99902] krijgt
4. Ik heb moeilijkheden om de juiste professionele hulp voor
[MY99902] te vinden
Vragen S.6 t.e.m. S.15 worden aan iedereen gesteld
De volgende vragen gaan over uw gebruik van medische en sociale diensten
S.6
Hoeveel dagen bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis tijdens
de voorbije 12 maanden? Voeg toe indien AH00701=2 EN AH99801 < 50
(vrouw en jonger dan 50): Opnames in verband met een zwangerschap of
bevalling mogen niet worden meegerekend.
[ENQ: dagopnames moeten ook worden meegerekend. Opnames i.v.m.
vruchtbaarheidsbehandelingen of eventuele vruchtbaarheidsproblemen mogen niet
worden meegerekend]
Aantal dagen:
Weet niet (code 999) en weigering (code 777) toelaten
S.7
Van welke van de volgende diensten hebt u gebruik gemaakt
gedurende de voorbije 12 maanden?
Coderen met 10 dummies 0/1
Indien AS00710 = 1, dan zijn alle items AS00701-09 = 0
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Opvoedingsondersteunende diensten; zoals een Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning (CKG), Dienst voor Integrale Gezinszorg, Dienst voor
Gezinsondersteunende Pleegzorg, Consultatiebureau Kind en Gezin, Centrum
voor Levens- en Gezinsvragen, Dienst voor Gezinszorg, Opvoedingswinkel
2. Diensten in verband met gezinnen en relaties, zoals een Centrum Algemeen
Welzijnswerk (C.A.W.), Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Centrum voor
Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding
Contacten met opvoedingsondersteunende diensten mogen hierbij niet worden
meegeteld
3. Diensten voor geestelijke gezondheidszorg; zoals een Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg
4. Diensten voor thuishulp of thuiszorg; zoals Thuisverpleging, Thuisverzorging,
Maaltijden aan Huis, Familiehulp, Familiezorg, Solidariteit voor het Gezin, het
Wit-Gele Kruis, Dienst voor Thuiszorg
5. Diensten voor slachtofferbegeleiding; zoals Slachtofferhulp, Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling, Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Misdrijven, een
vluchthuis
6. Juridische diensten; zoals juridische adviesdiensten (bv van KAV), Centrum
Algemeen Welzijnswerk (C.A.W.), justitiehuizen, Wetswinkel, Commissie
7. Sociale diensten, bijvoorbeeld van het O.C.M.W., Centrum Algemeen
Welzijnswerk (C.A.W.)
8. Zelfhulpgroep
9. Telefonische hulpverlening; zoals bijvoorbeeld Tele-Onthaal, Zelfmoordlijn,
Holebifoon, Druglijn
10. Geen enkele
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AS00501
AS00502
AS00503
AS00504

AS00600

AS00701

AS00702

AS00703
AS00704

AS00705

AS00706
AS00707
AS00708
AS00709
AS00710
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Stel vraag S.8.1 enkel indien AS00701 = 1
S.8.1 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van opvoedingsondersteunende diensten?
[Toon kaart]
1. 1 keer
2. Een aantal keren per jaar
3. Maandelijks
4. Om de 2 weken
5. Wekelijks of meer
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.9.1. In welke mate heeft men u kunnen helpen?
[Toon kaart]
1. Helemaal
2. Amper
3. Een beetje
4. Veel
5. Zeer veel
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.8.2 enkel indien AS00702 = 1
S.8.2 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van diensten in verband met gezinnen en relaties?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.9.2. In welke mate heeft men u kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.8.3 enkel indien AS00703 = 1
S.8.3 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van diensten voor geestelijke gezondheidszorg?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.9.3. In welke mate heeft men u kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.8.4 enkel indien AS00704 = 1
S.8.4 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van diensten voor thuishulp of thuiszorg?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.9.4. In welke mate heeft men u kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.8.5 enkel indien AS00705 = 1
S.8.5 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van diensten voor slachtofferbegeleiding?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.9.5 In welke mate heeft men u kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AS00801

AS00901

AS00802

AS00902

AS00803

AS00903

AS00804

AS00904

AS00805

AS00905
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Stel vraag S.8.6 enkel indien AS00706 = 1
S.8.6 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van juridische diensten?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.9.6. In welke mate heeft men u kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.8.7 enkel indien AS00707 = 1
S.8.7 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van sociale diensten?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.9.7. In welke mate heeft men u kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.8.8 enkel indien AS00708 = 1
S.8.8 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
zelfhulpgroep gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.9.8. In welke mate heeft men u kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.8.9 enkel indien AS00709 = 1
S.8.9 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden gebruik
gemaakt van telefonische hulpverlening?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.9.9. In welke mate heeft men u kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.10
Welke personen hebt u gecontacteerd omwille van sociale of
emotionele problemen gedurende de voorbije 12 maanden?
[ENQ: Ga telkens na of het hier wel degelijk gaat om een contact omwille van sociale
of emotionele problemen. Contacten omwille van lichamelijke problemen zoals een
griep of gebroken been mogen niet worden meegerekend. Contacten omwille van
psychische problemen zoals eetstoornissen, depressie en verslavingen mogen wel
worden meegerekend.]
[ENQ: Contacten die plaatsvonden in het kader van diensten vermeld in S.7 mogen
niet worden meegerekend (zo worden dubbeltellingen vermeden).]
Coderen met 7 dummies 0/1
Indien AS01007=1, dan zijn alle items AS01001-06 = 0
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Huisarts
2. Psychiater
3. Andere geneesheer-specialist (geen psychiater)
4. Psycholoog
5. Relatie-en gezinstherapeut
6. Alternatieve geneeskundige (vb. Homeopaat, acupuncturist, osteopaat,
chiropractor,…)
7. Niemand
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AS00806

AS00906

AS00807

AS00907

AS00808

AS00908

AS00809

AS00909

AS01001
AS01002
AS01003
AS01004
AS01005
AS01006
AS01007

Stel vraag S.11.1 enkel indien AS01001 = 1
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S.11.1 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een huisarts
gecontacteerd?
[Toon kaart]
1. 1 keer
2. Een aantal keren per jaar
3. Maandelijks
4. Om de 2 weken
5. Wekelijks of meer
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AS01101

S.12.1 In welke mate heeft de huisarts kunnen helpen?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet
2. Amper
3. Een beetje
4. Veel
5. Zeer veel
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AS01201

Stel vraag S.11.2 enkel indien AS01002 = 1
S.11.2 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
psychiater gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.12.2 In welke mate heeft de psychiater kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.11.3 enkel indien AS01003 = 1
S.11.3 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
geneesheer-specialist gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.12.3 In welke mate heeft de geneesheer-specialist kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.11.4 enkel indien AS01004 = 1
S.11.4 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
psycholoog gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.12.4 In welke mate heeft de psycholoog kunnen helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.11.5 enkel indien AS01005 = 1
S.11.5 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een relatieof gezinstherapeut gecontacteerd?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.12.5 In welke mate heeft de relatie- of gezinstherapeut kunnen
helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.11.6 enkel indien AS01006 = 1
S.11.6 Hoe vaak hebt u gedurende de voorbije 12 maanden een
alternatieve geneeskundige gecontacteerd?

AS01102

AS01202

AS01103

AS01203

AS01104

AS01204

AS01105

AS01205

AS01106
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[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.12.6 In welke mate heeft de alternatieve geneeskundige kunnen
helpen?
[Toon kaart]
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten

AS01206

S.13
Kwam het ooit de voorbije 12 maanden voor dat u wel dacht
professionele hulp voor uzelf nodig te hebben omwille van sociale of
emotionele problemen, maar dat u deze hulp toch niet zocht?
1. Ja
2. Neen
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
Stel vraag S.14 enkel indien AS01300=1
S.14
Waarom zocht u geen hulp?
Coderen met 8 dummies 0/1
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Ik dacht dat het probleem vanzelf zou overgaan
2. Ik wou het probleem zelf oplossen
3. Ik wist niet goed waar ik terecht kon of bij wie ik kon aankloppen
4. Ik was bang voor wat de anderen van mij zouden denken
5. Het lukte me niet om een afspraak vast te leggen
6. Ik maakte me zorgen over de kostprijs
7. Ik had er de tijd niet voor o.w.v andere bezigheden
8. Ik durfde de stap niet zetten naar professionele hulp
Weet niet (code 9) en weigering (code 7) toelaten
S.15
In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met volgende
uitspraken?
[ENQ: Indien R geen hulp gezocht heeft, geef code 8]
[Toon kaart]
1.
Helemaal niet akkoord
2.
Niet akkoord
3.
Noch niet akkoord, noch akkoord
4.
Akkoord
5.
Helemaal akkoord
Niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9) toelaten

AS01300

1. Ik mis iemand die me de weg wijst naar de juiste hulp
2. Ik heb moeilijkheden om de juiste zorg te vinden
3. Er zijn voldoende zorgverleners of voorzieningen waar ik terecht kan
4. Ik word van het kastje naar de muur gestuurd

AS01501
AS01502
AS01503
AS01504

AS01401
AS01402
AS01403
AS01404
AS01405
AS01406
AS01407
AS01408
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N.

Vrije tijd, sociale steun en netwerken en contact met familie
*Huidige maatschappelijke participatie en vrijetijdsbesteding*

De volgende vragen gaan over de manier waarop u uw vrije tijd invult en over de
mensen rondom u met wie u regelmatig contact hebt.
N.47 Hoe vaak hebt u de volgende activiteiten de voorbije 12 maanden in
uw vrije tijd ondernomen?
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weet niet (code 99) toelaten
1. Sporten
2. Culturele activiteiten zoals theater, concert of museum
3. Uitgaan naar restaurant, café, bioscoop of feest
4. Bezoeken van attractiepark, dierentuin, enz.
5. Uitstapjes maken in de natuur, fietsen, wandelen, speeltuin
6. TV, video, DVD kijken, lezen of muziek luisteren
7. Computerspelletjes spelen of internet gebruiken
N.48 Hoe vaak ontmoette u volgende personen in uw vrije tijd de voorbije
12 maanden
[ENQ: Met ontmoeten bedoelen we “persoonlijk contact”, geen contact via telefoon,
email, enz.]
[ENQ. Tijd op het werk wordt hier niet meegerekend]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Niet van toepassing (88) en weet niet (code 99) toelaten

AN04701
AN04702
AN04703
AN04704
AN04705
AN04706
AN04707

1.
2.
3.
4.
5.

AN04801
AN04802
AN04803
AN04804
AN04805

Collega’s [ENQ: Code 88 indien R geen collega’s heeft]
Vrienden [ENQ: Code 88 indien R geen vrienden heeft]
Mensen uit de buurt
Eigen familie (geen huisgenoten) [ENQ: Code 88 indien R geen familie heeft]
Indien MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden):
Familie van [AR99903]
6. Indien MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden) EN AR02501(array 01-10) =1 EN AR05201 (array 01-10)=
3) (heeft een partner): Familie van [AR99904]
N.49 Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw sociaal leven?
[ENQ: Onder “sociaal leven” wordt het contact met anderen in de vrije tijd verstaan]

AN04806

AN04900

[Toon kaart]
1. Helemaal ontevreden
2. Ontevreden
3. Noch tevreden, noch ontevreden
4. Tevreden
5. Helemaal tevreden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
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N.50 Hoe vaak hebt u de voorbije 12 maanden websites bezocht die
informatie of advies geven over echtscheiding?
[ENQ: Code 88 indien R geen toegang heeft tot internet]
[Toon kaart]
1. Nooit
2. Minder dan 1 keer per maand
3. 1 keer per maand
4. Verschillende keren per maand (maar niet wekelijks)
5. 1 keer per week
6. Verschillende keren per week (maar niet dagelijks)
7. Dagelijks
Weigering (code 77), niet van toepassing (code 88) en weet niet (code 99)
toelaten

AN05000

*Netwerkoverlap partners*
Stel vragen N.51.en N.52. enkel aan respondenten die op dit moment een partner
hebben, d.i. indien:
MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden, gehuwde
LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden) OF
MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden) EN
[AR02501(array 1 – 10) =1 EN AR05201 (array 01-10)= 3)]( heeft een partner)
AN05100
N.51 Indien MH99900 = 1, 2, 6, zeg: Gaat u meestal met of zonder
[AR99903] op bezoek bij vrienden?
Indien MH99900 = 4, 5, 7, zeg: Gaat u meestal met of zonder [AR99904] op
bezoek bij vrienden?
[ENQ: Indien R geen vrienden heeft, geef dan code 8]
[Toon kaart]
1. Meestal samen met partner
2. Zowel samen als alleen, maar vaker samen dan alleen
3. Evenveel samen als alleen
4. Zowel samen als alleen, maar vaker alleen dan samen
5. Meestal alleen, zonder partner
8. Ik ga nooit op bezoek
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
Stel vraag N.52 enkel indien AN05100 ≠ 8
AN05200
N.52 Indien MH99900 = 1, 2, 6, zeg: Zijn uw vrienden
gemeenschappelijke vrienden, uw eigen vrienden of de vrienden van
[AR99903]?
Indien MH99900 = 4, 5, 7, zeg: Zijn uw vrienden gemeenschappelijke
vrienden, uw eigen vrienden of de vrienden van [AR99904]?
[Toon kaart]
1. Vooral eigen vrienden
2. Zowel eigen als gemeenschappelijke vrienden
3. Vooral gemeenschappelijke vrienden
4. Vooral vrienden van mijn partner
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten

*Social support, reciprociteit en sociale isolatie*
N.53 Bij wie van de volgende personen kon u de voorbije 12 maanden
terecht voor een persoonlijk gesprek?
Codering met 17 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
Indien AN05317 = 1 dan zijn alle items AN05301 – AN05316 = 0

AN05301
–
AN05317
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[Toon kaart]
Meerder antwoorden mogelijk
1. Echtgen(o)t(e) of partner
2. Ex-echtgen(o)t(e)
3. Moeder
4. Vader
5. Kind(eren)
6. Broer(s)
7. Zus(sen)
8. Schoonmoeder
9. Schoonvader
10. Andere familie
11. Familie van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
12. Buren
13. Collega
14. Vrienden
15. Huisdokter of therapeut
16. Andere(n)
17. Niemand
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.54 Hebt u gedurende de voorbije 12 maanden van iemand binnen of
buiten het huishouden hulp gekregen bij praktische zaken, zoals klusjes in en
rond het huis, vervoer, administratie?
1. Ja
2. Neen
Stel vraag N.55 enkel indien AN05400 = 1
N.55 Van wie hebt u deze hulp gekregen?
Codering met 15 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Echtgen(o)t(e) of partner
2. Ex-echtgen(o)t(e)
3. Moeder
4. Vader
5. Kind(eren)
6. Broer(s)
7. Zus(sen)
8. Schoonmoeder
9. Schoonvader
10. Andere familie
11. Familie van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
12. Buren
13. Collega
14. Vrienden
15. Andere(n)
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.56 Hebt u gedurende de voorbije 12 maanden van iemand binnen of
buiten het huishouden waardevolle goederen of geld gekregen?
[ENQ: Eenmalige (waardevolle) geschenken moeten meegeteld worden]
1. Ja
2. Neen
Stel vraag N.57 enkel indien AN05600 = 1
N.57 Van wie hebt u waardevolle goederen of geld gekregen?
Codering met 15 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Echtgen(o)t(e) of partner

AN05400

AN05501
–
AN05515

AN05600

AN05701
–
AN05715
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2. Ex-echtgen(o)t(e)
3. Moeder
4. Vader
5. Kind(eren)
6. Broer(s)
7. Zus(sen)
8. Schoonmoeder
9. Schoonvader
10. Andere familie
11. Familie van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
12. Buren
13. Collega
14. Vrienden
15. Andere(n)
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.58 Wie van de volgende personen deed de voorbije 12 maanden beroep
op u voor een persoonlijk gesprek?
Codering met 16 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
Indien AN05816 = 1 dan zijn alle items AN05801 – AN05815 = 0
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Echtgen(o)t(e) of partner
2. Ex-echtgen(o)t(e)
3. Moeder
4. Vader
5. Kind(eren)
6. Broer(s)
7. Zus(sen)
8. Schoonmoeder
9. Schoonvader
10. Andere familie
11. Familie van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
12. Buren
13. Collega
14. Vrienden
15. Andere(n)
16. Niemand
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.59 Hebt u gedurende de voorbije 12 maanden aan iemand binnen of
buiten het huishouden hulp gegeven bij praktische zaken, zoals klusjes in en
rond het huis, vervoer, administratie?
1. Ja
2. Neen
Stel vraag N.60 enkel indien AN05900= 1
N.60 Aan wie hebt u deze hulp gegeven?
Codering met 15 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Echtgen(o)t(e) of partner
2. Ex-echtgen(o)t(e)
3. Moeder
4. Vader
5. Kind(eren)
6. Broer(s)
7. Zus(sen)
8. Schoonmoeder
9. Schoonvader
10. Andere familie
11. Familie van mijn ex-echtgeno(o)t(e)

AN05801
–
AN05816

AN05900

AN06001
–
AN06015
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12. Buren
13. Collega
14. Vrienden
15. Andere(n)
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.61 Hebt u gedurende de voorbije 12 maanden aan iemand binnen of
buiten het huishouden waardevolle goederen of geld gegeven?
[ENQ: Eenmalige (waardevolle) geschenken moeten meegeteld worden]
1. Ja
2. Neen
Stel vraag N.62 enkel indien AN06100 = 1
N.62 Aan wie hebt u waardevolle goederen of geld gegeven?
Codering met 15 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Echtgen(o)t(e) of partner
2. Ex-echtgen(o)t(e)
3. Moeder
4. Vader
5. Kind(eren)
6. Broer(s)
7. Zus(sen)
8. Schoonmoeder
9. Schoonvader
10. Andere familie
11. Familie van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
12. Buren
13. Collega
14. Vrienden
15. Andere(n)
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.63 Met wie van de volgende personen hebt u de voorbije 12 maanden
samen plezier gemaakt of u ontspannen?
Codering met 16 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Echtgen(o)t(e) of partner
2. Ex-echtgen(o)t(e)
3. Moeder
4. Vader
5. Kind(eren)
6. Broer(s)
7. Zus(sen)
8. Schoonmoeder
9. Schoonvader
10. Andere familie
11. Familie van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
12. Buren
13. Collega
14. Vrienden
15. Andere(n)
16. Niemand
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
N.64 Met wie had u de voorbije 3 maanden wel eens conflicten, spanningen
of onenigheden?
[ENQ: Het gaat hier om mensen waar R normaal gezien regelmatig contact mee heeft]
Codering met 17 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
[Toon kaart]

AN06100

AN06201
–
AN06215

AN06301
–
AN06316

AN06401
–
AN06417
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Meerdere antwoorden mogelijk
1. Niemand
2. Echtgen(o)t(e) of partner
3. Ex-echtgen(o)t(e)
4. Moeder
5. Vader
6. Kind(eren)
7. Broer(s)
8. Zus(sen)
9. Schoonmoeder
10. Schoonvader
11. Andere familie
12. Familie van mijn ex-echtgeno(o)t(e)
13. Buren
14. Collega
15. Vrienden
16. Huisdokter of therapeut
17. Andere(n)
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vraag N.65 enkel aan respondenten die op dit moment een partner
hebben, d.i. indien:
MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden,
gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1 huishouden) OF
MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk gescheiden)
EN [AR02501(array 1 – 10) =1 EN AR05201 (array 01-10)= 3)] (heeft
een partner)
N.65 Hoe tevreden of ontevreden bent u met de steun die u van uw
schoonfamilie krijgt?
[ENQ: NVT (code 8) invullen indien R geen schoonfamilie heeft]
[Toon kaart]
1. Helemaal ontevreden
2. Ontevreden
3. Niet tevreden, niet ontevreden
4. Tevreden
5. Helemaal tevreden
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
N.66 Hoe tevreden of ontevreden bent u met de steun die u van uw eigen
familie krijgt?
[ENQ: NVT (code 8) invullen indien R geen familie heeft]
[Toon kaart]
1. Helemaal ontevreden
2. Ontevreden
3. Niet tevreden, niet ontevreden
4. Tevreden
5. Helemaal tevreden
Weigering (code 7), niet van toepassing (code 8) en weet niet (code 9)
toelaten
N.67 In welke mate is elk van de volgende uitspraken op u, zoals u de
laatste tijd bent, van toepassing?
[Toon kaart]
1. Ja!
2. Ja
3. Min of meer
4. Neen
5. Neen!
Weet niet (code 9) toelaten
1.
2.
3.
4.
5.

Ik
Er
Ik
Er
Ik

ervaar een leegte om me heen
zijn genoeg mensen op wie ik in geval van problemen kan terugvallen
heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen
zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel
mis mensen om me heen

AN06500

AN06600

AN06701
AN06702
AN06703
AN06704
AN06705
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6.

V.

Vaak voel ik me in de steek gelaten

AN06706

Waarden en opvattingen

De volgende vragen gaan over uw eventuele geloofsovertuiging.
V.4.
Welke geloofsovertuiging hebt u?
[Toon kaart]
1. Katholiek
2. Protestant
3. Andere christelijke godsdienst
4. Moslim
5. Jood
6. Andere niet-christelijke godsdienst
7. Vrijzinnig
8. Andere
9. Ik heb geen geloofsovertuiging
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
V.5.
Hoe gelovig vindt u uzelf, ongeacht of u tot een bepaalde
geloofsovertuiging behoort of niet?
[Toon kaart]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Helemaal niet gelovig
Zeer gelovig
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
V.6.
Hoe vaak woont u religieuze of levensbeschouwelijke diensten bij?
Doopplechtigheden, huwelijken, communies en begrafenissen worden hier
niet meegerekend.
[Toon kaart]
1. Elke dag
2. Enkele keren per week
3. Eén keer per week
4. Minstens één keer per maand
5. Enkel op speciale feestdagen
6. Minder vaak
7. Nooit
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AV00400

AV00500

AV00600

*Rol van de overheid*
V.7.
In welke mate gaat u akkoord of niet akkoord met de volgende
uitspraken over het beleid met betrekking tot echtscheiding?
[Toon kaart]
1. Helemaal niet akkoord
2. Niet akkoord
3. Noch akkoord, noch niet akkoord
4. Akkoord
5. Helemaal akkoord
9. Geen mening/weet niet
Weet niet (code 9) toelaten
1.

2.
3.
4.

Het is goed dat de overheid mensen verplicht kennis laat maken met
bemiddeling alvorens de eigenlijke echtscheidingsprocedure wordt
opgestart
Kinderen die bij een scheiding betrokken zijn moeten inspraak hebben in
de getroffen verblijfsregeling
Het zou goed zijn dat de relatie tussen de kinderen en de nieuwe partner
van een gescheiden ouder juridisch wordt vastgelegd
De alimentatie moet aangepast worden aan de leeftijd van het kind

AV00701

AV00702
AV00703
AV00704
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F.

Persoonlijkheid

Tot slot hebben we nog enkele vragen die u zelf mag invullen op de computer.
ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Gaat de respondent deze vragen zelf
invullen?
1. Ja, vragen worden door respondent ingevuld
2. Neen, vragen worden door enquêteur ingevuld
7. Weigering [ENQ: De respondent wil deze vragen zelf niet invullen en wil ook niet
dat de enquêteur ze invult]
Stel vraag F.1 enkel indien AF99901 = 1, 2
F.1 In welke mate bent u het eens of oneens met elke van volgende
uitspraken over uzelf?

AF99901

Dit is een self-completion module. Respondent vult deze vraag zelf in op de
computer. Vragen in rastervorm weergeven op het scherm.
1. Helemaal oneens
2. Een beetje oneens
3. Noch eens, noch oneens
4. Een beetje eens
5. Helemaal eens
Weet niet (code 9) toelaten
Ik zie mezelf als iemand die…
1. Spraakzaam is
2. Geneigd is kritiek te hebben op anderen
3. Grondig te werk gaat
4. Somber is
5. Origineel is, met nieuwe ideeën komt
6. Terughoudend is
7. Behulpzaam en onzelfzuchtig ten opzichte van anderen is
8. Een beetje nonchalant kan zijn
9. Ontspannen is, goed met stress kan omgaan
10. Benieuwd is naar verschillende dingen
11. Vol energie is
12. Snel ruzie maakt
13. Een werker is waar men van op aan kan
14. Gespannen kan zijn
15. Scherpzinnig, een denker is
16. Veel enthousiasme opwekt
17. Vergevingsgezind is
18. Doorgaans geneigd is tot slordigheid
19. Zich veel zorgen maakt
20. Een levendige fantasie heeft
21. Doorgaans stil is
22. Mensen over het algemeen vertrouwt
23. Geneigd is lui te zijn
24. Emotioneel stabiel is, niet gemakkelijk overstuur geraakt
25. Vindingrijk is
26. Voor zichzelf opkomt
27. Koud en afstandelijk kan zijn
28. Volhoudt tot de taak af is
29. Humeurig kan zijn
30. Waarde hecht aan kunstzinnige ervaringen
31. Soms verlegen, geremd is
32. Attent en aardig is voor bijna iedereen
33. Dingen efficiënt doet
34. Kalm blijft in gespannen situaties
35. Een voorkeur heeft voor werk dat routine is
36. Hartelijk, een gezelschapsmens is

AF00101
AF00102
AF00103
AF00104
AF00105
AF00106
AF00107
AF00108
AF00109
AF00110
AF00111
AF00112
AF00113
AF00114
AF00115
AF00116
AF00117
AF00118
AF00119
AF00120
AF00121
AF00122
AF00123
AF00124
AF00125
AF00126
AF00127
AF00128
AF00129
AF00130
AF00131
AF00132
AF00133
AF00134
AF00135
AF00136
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

AF00137
AF00138
AF00139
AF00140
AF00141
AF00142
AF00143
AF00144

Soms grof tegen anderen is
Plannen maakt en deze doorzet
Gemakkelijk zenuwachtig wordt
Graag nadenkt, met ideeën speelt
Weinig interesse voor kunst heeft
Graag samenwerkt met anderen
Gemakkelijk afgeleid is
Het fijne weet van kunst, muziek of literatuur

SLOT
Respondent vult vraag Y.15 zelf in op de computer.
Y.15 We zijn bijna aan het einde van dit interview gekomen. In welke
mate vond u dit interview een aangename of onaangename ervaring? Geef
een cijfer van 0 tot 10 waarbij 0 “zeer ongenaam” en 10 “zeer aangenaam”
betekent.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zeer
Niet aangenaam,
Zeer
onaangenaam
niet onaangenaam
aangenaam

AY01500

Op een apart scherm voorzien: Bedankt voor het invullen van deze vragen. U mag de
computer terug aan de interviewer geven.
Ok-knop voorzien
Voor partners uit intacte huwelijken die niet op hetzelfde adres wonen, wordt tijdens het
eerst interview het adres van de tweede partner gevraagd.
Stel vragen Y.16 t.e.m. Y.21 enkel indien:
[AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 3 (burgerlijke staat gehuwd)
EN AH01700 = 2 (geen echtscheidingsprocedure lopende) EN AH00802(array2-15) ≠
1 (geen echtgenoot in huishouden) EN AH01600 = 2 of 5 (woont apart wegens werk
of gehuwde LAT-relatie)] EN AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde partner) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 4 (burgerlijke staat wettelijk
gescheiden) EN AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde partner) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 2, 3 (burgerlijke staat gehuwd
of wettelijk samenwonend) EN AH05900 = 1 (ooit wettelijk gescheiden) EN AX99905
= 1 (eerste geïnterviewde partner) OF
MH99900 = 4, 5 (feitelijke leefsituatie feitelijk gescheiden) EN AX99905 = 1 (eerste
geïnterviewde partner)
Y.16
De bedoeling van dit onderzoek is om ook [AR99903] te bevragen. Op AY01600
welk adres kunnen we [AR99903] bereiken?
1. Op zelfde adres als R
2. Op ander adres
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Stel vragen Y.17 t. e.m. Y.19 enkel indien AY01600 = 1
Y.17 Wanneer kunnen we [AR99903] hier bereiken?
Dag: 1 – 31
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten
Y.18 Maand: 01-16 [ENQ: winter, begin van het
zomer=15; herfst en winter, einde van het jaar =16]
Weigering (code 77) en weet niet (code 99) toelaten

AY01700

jaar=13;

lente=14;

Y.19 Jaar: 2009 – 2011
Weigering (code 7777) en weet niet (code 9999) toelaten
Enkel indien AY01600 = 2
Y.20 Adres: Tekstveld wordt voorzien
Weet niet (code 999) toelaten
Stel vraag Y.21 enkel indien AY01600 = 7
Y.21 Kunt u één of meerdere redenen aangeven waarom u het adres van
[AR99903] niet wil geven?

AY01800

AY01900

AY02000

AY02101
–

143

Codering met 6 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Omwille van gezondheidsredenen (niet in staat)
2. Ik wil hem/haar er niet mee belasten
3. Hij/zij spreekt geen of onvoldoende Nederlands
4. Hij/zij woont in het buitenland
5. Ik heb het contact verbroken/verloren
6. Andere reden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
OVERDRACHT NAAR M-DATABASE
AY01600
AY01700
AY01800
AY01900
AY02000
AY02101

= MY01600
= MY01700
= MY01800
= MY01900
= MY02000
– AY02106 = MY02101 – MY02106

AY02106

MY01600
MY01700
MY01800
MY01900
MY02000
MY02101
–
MY02106

VARIABELEN BEREKEND IN CAPI
AY99916 = Versie vragenlijst ouders
1. Ouder intact referentiehuwelijk met TK
2. Ouder intact referentiehuwelijk zonder TK
3. Ouder ontbonden referentiehuwelijk met TK
4. Ouder ontbonden referentiehuwelijk zonder TK
•

•

•

•

AY99916 = 1 indien:
MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1
huishouden) EN
AY99911 ≠‘leeg’ (ouder geselecteerd) EN
MY99907 = 1 (TK geselecteerd)
AY99916 = 2 indien:
MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1
huishouden) EN
AY99911 ≠‘leeg’ (ouder geselecteerd) EN
MY99907 = 0 (Geen TK geselecteerd)
AY99916 = 3 indien:
MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden) EN
AY99911 ≠‘leeg’ (ouder geselecteerd) EN
MY99907 = 1 (TK geselecteerd)
AY99916 = 4 indien:
MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden) EN
AY99911 ≠‘leeg’ (ouder geselecteerd) EN
MY99907 = 0 (Geen TK geselecteerd)

AY99917 = Versie vragenlijst niet-inwondend targetkind
5. NTK intact referentiehuwelijk
6. NTK ontbonden referentiehuwelijk
•

•

AY99916

AY99917

AY99917 = 5 indien:
MH99900 = 1, 2, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1
huishouden, gehuwde LAT-relatie of mid-echtscheiding in 1
huishouden) EN
MY99901 = 4 (TK type 4)
AY99917 = 6 indien:
MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden) EN
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-

MY99901 = 4 (TK type 4)

AY99918 = Versie vragenlijst nieuwe partners
7. Nieuwe partner met TK
8. Nieuwe partner zonder TK

AY99918

AY99918 = 7 indien:
MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden) EN
AH99909 = 1 (partner in het huishouden) EN
MY99907 = 1 (TK geselecteerd)
•
AY99918 = 8 indien:
MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden) EN
AH99909 = 1 (partner in het huishouden) EN
MY99907 = 0 (Geen TK geselecteerd)
OVERDRACHT NAAR M-DATABASE
•

MY99912: Versie vragenlijst ouder1
MY99913: Versie vragenlijst ouder2
INDIEN AX99903 = 1 (Partner 1)
DAN MY99912 = AY99916
ANDERS INDIEN AX99903 = 2 (Partner 2)
DAN MY99913= AY99916

MY99912
MY99913

MY99914: Versie vragenlijst NTK
INDIEN MY99914 ≠‘LEEG’
DAN MY99914 = AY99917

MY99914

MY99915: Versie vragenlijst nieuwe partner1
MY99916: Versie vragenlijst nieuwe partner2
INDIEN AX99903 = 1 (Partner 1)
DAN MY99915 = AY99918
ANDERS INDIEN AX99903 = 2 (Partner 2)
DAN MY99916 = AY99918

MY99915
MY99916

Stel vraag Y.22 enkel indien MH99900 = 4, 5, 7 (feitelijke leefsituatie feitelijk of
wettelijk gescheiden) EN AH99909 = 1 (nieuwe partner in het huishouden)
Y.22 In dit onderzoek worden ook partners van gescheiden personen AY02201
bevraagd. We hebben een papieren vragenlijst voorbereid voor [AR99904].
Het is de bedoeling dat [AR99904] deze vragenlijst zelf invult en via de
gefrankeerde envelop die bijgevoegd is, terug stuurt. U moet er dus zelf geen
postzegel op kleven. Kan ik deze papieren vragenlijst nu persoonlijk aan
[AR99904] afgeven?
Indien MY99907 = 1 (targetkind geselecteerd): [ENQ: Geef de groene
vragenlijst af. Noteer het ID-nummer [AH99921] op het VOORBLAD en vul de naam
van het targetkind, [MY99902], in in het voorziene tekstvak op pagina 1]
Indien MY99907 = 0 (geen targetkind geselecteerd): [ENQ: Geef de blauwe
vragenlijst af. Noteer het ID-nummer [AH99921] op het VOORBLAD.]
[ENQ: Duid gepast scenario aan]
1. De vragenlijst wordt persoonlijk afgegeven aan de nieuwe partner
2. De nieuwe partner is op dit moment niet aanwezig in het huishouden, de
vragenlijst wordt aan de respondent gegeven.
3. De nieuwe partner is aanwezig maar niet in de mogelijkheid de vragenlijst zelf in
ontvangst te nemen, de vragenlijst wordt aan de respondent gegeven.
4. De respondent wil niet dat er een vragenlijst afgegeven wordt voor de nieuwe
partner. [ENQ: Er wordt GEEN drop-off vragenlijst achtergelaten!]
5. De nieuwe partner is niet bereid om mee te werken aan het onderzoek [ENQ: Er
wordt GEEN drop-off vragenlijst achtergelaten!]
6. De nieuwe partner is niet in de mogelijkheid om mee te werken aan het onderzoek
[ENQ: Er wordt GEEN drop-off vragenlijst achtergelaten!]
Indien AY02201 = 1, 2, 3, laat volgende op een NIEUW scherm verschijnen
voor de enquêteur:
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Geef het ID-nummer dat u net op het voorblad hebt genoteerd in:
ID-nummer nieuwe partner: Numeriek veld – 6 digits
Indien AY02202 = AH99921 (ID-nummer nieuwe partner), laat volgende op
het scherm verschijnen: ID-nummer is ok!
Indien AY02202 ≠ AH99921 (ID-nummer nieuwe partner), laat volgende
foutmelding op het scherm verschijnen: ID-nummers stemmen niet overeen!
Doorstreep het foute ID-nummer en noteer het CORRECTE ID-nummer [AH99921]
opnieuw op het voorblad van de drop-off.

Opnieuw ID-nummer laten intikken en foutmelding weergeven tot
AY02202 = AH99921 (ID-nummer nieuwe partner) en ‘ID-nummer is ok’
verschijnt op het scherm!
Stel vraag Y.23 enkel indien AY02201 = 4
Y.23 Kunt u één of meerdere redenen aangeven waarom u liever niet
hebt dat ik een vragenlijst achterlaat voor [AR99904]?
Coderen met 6 dummies (0/1)
Indien code 7 of 9: automatisch invullen in alle items.
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Omwille van gezondheidsredenen (niet in staat)
2. Ik wil hem/haar er niet mee belasten
3. Hij/zij spreekt geen of onvoldoende Nederlands
4. Hij/zij woont in het buitenland
5. Ik heb het contact verbroken/verloren
6. Andere reden
Weigering (code 7) en weet niet (code 9) toelaten
Y.24
Indien AY02201 = 1, zeg: [ENQ: vraag aan NIEUWE PARTNER bij het
afgeven van de vragenlijst]: Om u eventueel later nog te kunnen contacteren
in verband met dit onderzoek zouden we graag uw familienaam en emailadres krijgen. Wat is uw familienaam?
Indien AY02201 = 2, 3, zeg: Om [AR99904] eventueel later nog te kunnen
contacteren in verband met dit onderzoek zouden we graag de
familienaam en het e-mailadres van [AR99904] krijgen. Wat is zijn/haar
familienaam?
Tekstveld wordt voorzien
Y.25
Indien AY02201 = 1, zeg: [ENQ: vraag aan NIEUWE PARTNER bij het
afgeven van de vragenlijst]: Wat is uw e-mailadres?
Indien AY02201 = 2, 3, zeg: Wat is zijn/haar e-mailadres?
Tekstveld wordt voorzien
[ENQ: Indien nieuwe partner geen e-mailadres heeft, geef code 888]
Weigering (code 777), niet van toepassing (code 888) en weet niet (code
999) toelaten
Vraag Y.26 enkel laten verschijnen indien AY02201 = 1, 2, 3
Y.26
ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Wat werd er overeengekomen
met betrekking tot de drop-off vragenlijst?
1. Ik neem de ingevulde vragenlijst terug mee
2. De respondent zal de vragenlijst zelf opsturen
Vraag Y.27 enkel laten verschijnen indien AY02201 = 5
Y.27
ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Waarom weigerde de nieuwe
partner volgens u mee te werken aan het onderzoek?
Codering met 6 dummies (0/1)
Meerdere antwoorden mogelijk
1. Dit hield verband met de duur van de enquête (geen tijd,…)
2. Dit hield verband met de behandelde onderwerpen in de vragenlijst (te
persoonlijk, geen interesse,…)
3. Dit was te wijten aan de enquêtemethode (schriftelijke vragenlijk)
4. Dit geldt voor alle enquêtes
5. Dit was te wijten aan het multi-actor design
6. Andere reden

AY02202

AY02301
–
AY02306

AY02400

AY02500

AY02600

AY02701
AY02702
AY02703
AY02704
AY02705
AY02706

Enkel indien AY02706 = 1
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Y.28
ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Kunt u dit verduidelijken?
Verduidelijking: Tekstveld wordt voorzien
Enkel indien AY02201 = 6
Y.29
ENQ: NIET LUIDOP VOORLEZEN: Waarom was de nieuwe partner
niet in de mogelijkheid om mee te werken aan het onderzoek?
1. Wegens taalproblemen
2. Wegens ziekte, dementie, handicap
3. De respondent is niet beschikbaar of op vakantie of zakenreis
4. Ik vergat de vragenlijst achter te laten
X.10. Eén van de doelstellingen van dit onderzoek is het bestuderen van
veranderingen die zich voordoen in de tijd. Daarom contacteren wij de
personen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt opnieuw over drie á vier
jaar. Mogen wij u opnieuw contacteren voor het vervolg van dit onderzoek?
Dit verplicht u niet om op dat moment opnieuw deel te nemen aan de
enquête.
[ENQ: Benadruk de laatste zin indien R twijfelt]
1. Ja
2. Neen
X.11. Wilt u graag een rapport ontvangen met de eerste resultaten van dit
onderzoek?
1. Ja
2. Neen
Enkel indien AX01100 = 1
X.12.
Ik ga hiervoor uw adresgegevens noteren.
Voornaam: Tekstveld wordt voorzien
Familienaam: Tekstveld wordt voorzien
Straat: Tekstveld wordt voorzien
Huisnummer/busnummer: Tekstveld wordt voorzien
Postcode: Tekstveld wordt voorzien
Gemeente: Tekstveld wordt voorzien
Telefoonnummer: Tekstveld wordt voorzien
E-mailadres: Tekstveld wordt voorzien

AY02800

AY02900

AX01000

AX01100

AX01201
AX01202
AX01203
AX01204
AX01205
AX01206
AX01207
AX01208

Laat volgende instructies voor contactnames alters klaar en duidelijk op het
scherm verschijnen:

To Do lijst
Aanbieden aankoopcheques aan alle respondenten die interview
begonnen zijn:
Indien AX88801 (eerste duurtijdregistratie) ≠‘leeg’: Geef de respondent een
aankoopcheque of vraag of hij/zij het bedrag wil schenken aan een goed doel!
Toegevoegd/aangepast tijdens veldwerk:
Indien AX88801(eerste duurtijdregistratie) ≠‘leeg’ EN AX99905=1(eerste
geïnterviewde partner): Geef de respondent een aankoopcheque van €5 of vraag of
hij/zij het bedrag wil schenken aan een goed doel!
Indien AX88801(eerste duurtijdregistratie) ≠‘leeg’ EN AX99905=2 (tweede
geïnterviewde partner): Geef de respondent een aankoopcheque van €10 of vraag
of hij/zij het bedrag wil schenken aan een goed doel!
•

•
Afbreken interview na weigering in H-module:
Indien AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde partner)
Er is op dit moment niet genoeg informatie om het interview van de partner of een
eventueel kind te starten. Neem GEEN ANDERE interviews af voor dit
referentiehuwelijk totdat u nieuwe instructies krijgt van NID.
•

Feitelijke leefsituatie ≠ RR – referentiehuwelijk valt buiten steekproef
indien:
MH99900 = 3 (feitelijke leefsituatie verweduwd) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 5 (burgerlijke
staat = weduwe/weduwnaar) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg. staat
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gehuwd) EN AH05900 = 1 (ooit gescheiden) EN AH00802(array2-15)
≠ 1 (geen echtgenoot in huishouden) EN AH01600 = 3,4,6 (wettelijk
of feitelijk gescheiden) OF
AX99901 = 1 (wortel intact huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg. staat
gehuwd) EN AH05900 = 1 (ooit gescheiden) EN AH00808 (array2-15)
= 1 (echtgenoot in huishouden) EN AH01700 = 1
(echtscheidingsprocedure aan de gang) OF
AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg.
staat gehuwd) EN AH00802(array2-15) ≠ 1 (geen echtgenoot in
huishouden) EN AH01600 = 3,4,6 (wettelijk of feitelijk gescheiden)
OF
AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) EN AH01101 = 3 (burg.
staat gehuwd) EN AH01700 = 1 (echtscheidingsprocedure aan de
gang) OF
AX99901 = 2 (wortel ontbonden huwelijk) EN AH01800 = 1 (tweede
keer gescheiden) OF
AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde partner) EN MH99900 = ‘leeg’
(geen feitelijke leefsituatie bepaald)
Dit referentiehuwelijk valt buiten de steekproef. Er worden GEEN ANDERE interviews
afgenomen voor dit referentiehuwelijk.
•
Interview tweede partner:
Indien MH99900 = 1, 6 (feitelijke leefsituatie intact huwelijk in 1 huishouden
of mid-echtscheiding in 1 huishouden) EN AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde
partner): Contacteer, indien mogelijk, ONMIDDELLIJK de tweede te interviewen
partner [AR99903]. Maak een afspraak of start onmiddellijk het interview met de
volgende ID-nummer: [unieke ID]. Vul nadien ook het contactenblad in.
Interview meerderjarig targetkind indien:
AX99903 = 1 (partner 1) EN AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde
partner) EN MY99901 = 1, 2 (targetkind inwonend bij beide of P1) EN
MY99903 > 17 (targetkind ouder dan 17 jaar) EN MY99900 = 0
(targetkind nog niet geïnterviewd) OF
AX99903 = 2 (partner 2) EN AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde
partner) EN MY99901 = 1, 3 (targetkind inwonend bij beide of P2) EN
MY99903 > 17 (targetkind ouder dan 17 jaar) EN MY99900 = 0 (TK
nog niet geïnterviewd):
Contacteer, indien mogelijk, ONMIDDELLIJK het target kind [MY99902]. Maak een
afspraak of start onmiddellijk het interview met de volgende ID-nummer: [unieke
ID]. Vul nadien ook het contactenblad in.
AX99905 = 2 (tweede geïnterviewde partner) EN MY99903 > 17
(targetkind ouder dan 17 jaar) EN MY99900 = 0 (TK nog niet
geïnterviewd)
Ga na of het targetkind [MY99902] hier geïnterviewd kan worden. Indien ja, maak
ONMIDDELLIJK een afspraak met [MY99902] of start onmiddellijk het interview met
de volgende ID-nummer: [unieke ID]. Vul nadien ook het contactenblad in.
•

Interview minderjarig targetkind indien:
AX99903 = 1 (partner 1)EN AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde
partner) EN MY99901 = 1, 2 (targetkind inwonend bij beide of P1) EN
MY99903 <= 17 (targetkind 17 jaar of jonger) EN MY99909 = 1
(contactname toegelaten) EN MY99900 = 0 (targetkind nog niet
geïnterviewd) OF
AX99903 = 2 (partner 2) EN AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde
partner) EN MY99901 (targetkind inwonend bij beide of P2) = 1, 3 EN
MY99903 <= 17 (targetkind 17 jaar of jonger) EN MY99909=1
(contactname toegelaten) EN MY99900 = 0 (targetkind nog niet
geïnterviewd)
Maak, indien mogelijk, ONMIDDELLIJK, een afspraak voor een interview met het
targetkind [MY99902] of start onmiddellijk het interview met de volgende IDnummer: [unieke ID]. Vul nadien ook het contactenblad in.
AX99905 = 2 (tweede geïnterviewde partner) EN MY99903 <= 17
(targetkind 17 jaar of jonger) EN MY99910=1 (contactname stap 2
•
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toegelaten) EN MY99900 = 0 (TK nog niet geïnterviewd)
Er is toestemming van [AR99903] om [MY99902] te interviewen. Ga na of het
targetkind [MY99902] hier geïnterviewd kan worden. Indien ja, maak ONMIDDELLIJK
een afspraak voor een interview met [MY99902] of start onmiddellijk het interview
met de volgende ID-nummer: [unieke ID]. Vul nadien ook het contactenblad in.
AX99905 = 1 (eerste geïnterviewde partner) EN MY99903 <= 17
(targetkind 17 jaar of jonger) EN MY99909 = 3 (contactname onhold)
LET OP!!! Indien het te interviewen kind aanwezig is, mag dit nog NIET worden
geïnterviewd. Er is toestemming van de ex-echtgeno(o)t(e) nodig!

EXTRACTIE UIT PARTNER- EN MARRIAGE DATABASE VOOR POSTENQUÊTE:
VARIABELEN R:
AX99904: Identificatienummer respondent
AX88858: Datum interview
MH99903: Voornaam P1
MH99904: Voornaam P2
MH99900: Feitelijke leefsituatie
1 = Intact huwelijk in 1 huishouden
2 = Intact huwelijk in 2 huishoudens
3 = Verweduwd
4 = Feitelijk gescheiden zonder officiële echtscheidingsprocedure
5 = Feitelijk gescheiden met officiële echtscheidingsprocedure
6 = Mid-echtscheiding (nog in 1 huishouden)
7 = Wettelijk gescheiden
AD00300: Ex-echtgeno(o)t(e) nog in leven
1 = Ja
2 = Neen
7 = Weigering
9 = Weet niet
VARIABELEN OUDERS:
AY99911: Scenario ouders
1 = Beide ouders overleden
2 = Moeder overleden, vader in leven
3 = Vader overleden, moeder in leven
4 = Beide ouders in leven
AY99913 = HH-digit ouders
0 = Woont in huishouden gehuwde partners
1 = Woont in huishouden gescheiden partner1
2 = Woont in huishouden gescheiden partner2
4 = Woont in ander huishouden
AY99914 = ID ouders
AY99915: Toestemming medewerking ouder(s)
0 = Weigering op het eerste niveau
1 = Toestemming op het eerste niveau
AY99912: Type geadresseerde
1 = Vader
2 = Moeder
AY01301: Naam ouder
AY01302: Voornaam ouder
AY01303: Residentie/kamernummer ouder
AY01304: Straatnaam ouder
AY01305: Huisnummer/busnummer ouder
AY01306: Postcode ouder
AY01307: Gemeente ouder
AY01308: Land ouder
AY01309: E-mailadres ouder
AY01401 – AY01406: Reden weigering toestemming door respondent:
1 = Omwille van gezondheidsredenen (niet in staat)
2 = Ik wil hem/haar er niet mee belasten
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3 = Hij/zij spreekt geen of onvoldoende Nederlands
4 = Hij woont in het buitenland
5 = Ik heb het contact verbroken/verloren
6 = Andere reden
Indien MH99900 (feitelijke leefsituatie) = 1, 2, 6: Schoonouders nog in leven
AH99917: Schoonmoeder woont in huishouden
AN01600: Schoonmoeder in leven
AH99918: Schoonvader woont in huishouden
AN02200: Schoonvader in leven
Indien MH99900 (feitelijke leefsituatie) = 4, 5, 7: Ex-schoonouders nog in
leven
AN02800: Ex-schoonmoeder nog in leven
AN03500: Ex-schoonvader nog in leven
MY99912: Versie vragenlijst ouder1
1 = Intact referentiehuwelijk met TK
2 = Intact referentiehuwelijk zonder TK
3 = Ontbonden referentiehuwelijk met TK
4 = Ontbonden referentiehuwelijk zonder TK
MY99913: Versie vragenlijst ouder2
1 = Intact referentiehuwelijk met TK
2 = Intact referentiehuwelijk zonder TK
3 = Ontbonden referentiehuwelijk met TK
4 = Ontbonden referentiehuwelijk zonder TK
VARIABELEN TK:
Extractie enkel indien MY99901 (type TK) = 4 OF MY99905 (HH-component)
=4
MY99905 = HH-component TK
0 = Huishouden beide gehuwde partners
1 = Huishouden van partner 1
2 = Huishouden van partner 2
3 = Huishouden van beide partners (bi-locatie)
4 = Ander huishouden
MY99906: HH-nummer targetkind
MY99911: id-nummer targetkind
MY99907: Aanwezigheid targetkind
0 = Geen targetkind geselecteerd
1 = Targetkind geselecteerd
Indien MY99901 = 4 (targetkind type 4):
MY99901: Targetkind type 4
4 = NTK (niet-inwonend bij beide partners en 18 jaar of ouder)
AY00400: Status contactname stap 1 targetkind type 4
1 = R geeft adres
2 = R kent adres niet
3 = R weigert adres te geven
MY99902: Voornaam targetkind type 4
AY00501: Naam targetkind type 4
AY00502: Straatnaam targetkind type 4
AY00503: Huisnummer + busnummer targetkind type 4
AY00504: Postcode targetkind type 4
AY00505: Gemeente targetkind type 4
AY00506: Land targetkind type 4
AY00507: Adres volledig:
1= Ja
2 = Neen
AY00508: E-mailadres targetkind type 4
AY00601 – AY00607: Reden weigering om adres van targetkind te geven door
respondent
1 = Ik wil hem/haar er niet mee belasten
2 = Hij/zij heeft het moeilijk met de (echt)scheiding
3 = Hij/zij is ziek
4 = Hij/zij is met vakantie
5 = Hij/zij heeft een mentale en/of motorische handicap

150

6 = Ik heb het contact verloren/verbroken
7 = Andere reden
AY00900: Status contactname stap 2 targetkind type 4
1 = R geeft adres
2 = R kent adres niet
3 = R weigert adres te geven
AY01001: Stap 2- Naam targetkind type 4
AY01002: Stap 2- Straatnaam targetkind type 4
AY01003: Stap 2- Huisnummer/busnummer targetkind type 4
AY01004: Stap 2- Postcode targetkind type 4
AY01005: Stap 2- Gemeente targetkind type 4
AY01006: Stap 2- Land targetkind type 4
AY01007: Stap 2 - Adres volledig:
1= Ja
2 = Neen
AY01008: Stap 2- e-mailadres targetkind type 4
AY01101 – AY01107: Reden weigering om adres te geven door respondent
1 = Ik wil hem/haar er niet mee belasten
2 = Hij/zij heeft het moeilijk met de (echt)scheiding
3 = Hij/zij is ziek
4 = Hij/zij is met vakantie
5 = Hij/zij heeft een mentale en/of motorische handicap
6 = Ik heb het contact verloren/verbroken
7 = Andere reden
Variabelen uit marriage database:
MY00400: Status contactname targetkind type 4
1 = R geeft adres
2 = R kent adres niet
3 = R weigert adres te geven
MY99902: Voornaam targetkind type 4
MY00501: Naam targetkind type 4
MY00502: Straatnaam targetkind type 4
MY00503: Huisnummer/busnummer targetkind type 4
MY00504: Postcode targetkind type 4
MY00505: Gemeente targetkind type 4
MY00506: Land targetkind type 4
MY00507: Adres volledig:
1= Ja
2 = Neen
MY00508: E-mailadres targetkind type 4
MY00601 – MY00607: Reden weigering om adres van targetkind te geven
door respondent
1 = Ik wil hem/haar er niet mee belasten
2 = Hij/zij heeft het moeilijk met de (echt)scheiding
3 = Hij/zij is ziek
4 = Hij/zij is met vakantie
5 = Hij/zij heeft een mentale en/of motorische handicap
6 = Ik heb het contact verloren/verbroken
7 = Andere reden
MY99914: Versie vragenlijst targetkind type 4
5 = Intact referentiehuwelijk
6 = Ontbonden referentiehuwelijk
VARIABELEN NIEUWE PARTNER
Extractie enkel indien MH99900 (feitelijke leefsituatie feitelijk of wettelijk
gescheiden)= 4, 5, 7 EN AH99909 = 1 (nieuwe partner in het huishouden)
AH99921: ID-nummer nieuwe partner
AR99904: Voornaam nieuwe partner
AY02400: Familienaam nieuwe partner
AY02500: E-mailadres nieuwe partner
MY99915: Versie vragenlijst nieuwe partner1
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7 = referentiehuwelijk met TK
8 = referentiehuwelijk zonder TK
MY99916: Versie vragenlijst nieuwe partner2
7 = referentiehuwelijk met TK
8 = referentiehuwelijk zonder TK
Hartelijk dank voor uw medewerking. We zijn volledig klaar met het interview.
[ENQ: Bewaar deze vragenlijst en sluit deze vragenlijst af. Vul zo snel mogelijk na het interview
het interviewerrapport in].

***EINDE VRAGENLIJST ***
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