
Naam en voornaam
Partner van de

referentiepersoon
Kind van

de partner
Ander

niet-verwante

Kinderen geboren tussen 01/01/1996 en 30/09/2001
Er werd geen formulier genaamd “uw persoon” voorzien voor de kinderen geboren in 1996 en later.

Wij vragen u enkel om voor hen de vragen hieronder in te vullen.

Gegevens over personen zonder graad van verwantschap met de referentiepersoon
Gelieve voor elk van de personen hieronder vermeld telkens één van de drie vakjes naast hun naam en geboortedatum aan te kruisen.

1. Hoeveel kinderen geboren tussen 01/01/1996 en 30/09/2001 maken deel uit van uw huishouden?

2. Hoeveel van hen (u mag meerdere regels aankruisen)

Is de naam van de referentiepersoon die in het kader hierbover vermeld staat juist?

Geboortedatum (dag/maand/jaar) Rijksregisternummer

Woont het huishouden op 1 oktober 2001 nog steeds op het bovenvermelde adres?

Zo NEE, geef het precieze adres van de woning waar u op 1 oktober 2001 woont:

Nummer:

Straat:

Postnummer:Bus:

Gemeente:

In wat voor woning woont u?

Zijn er woonvertrekken (zoals keuken, zitkamer,
eetkamer) die u met andere huishoudens deelt?

Beschrijf hieronder de woning waar u op 1 oktober 2001 woont

Indien u in een gebouw met meer dan een woning woont

- Hoeveel verdiepingen zijn er in het gebouw?

- Hoeveel liften zijn er in het gebouw ?

Uw woning is gelegen in een gebouw bestemd voor

UW HUISHOUDEN
De volledige samenstelling van uw huishouden wordt opgesteld op basis van de situatie die terug te vinden is in het Rijksregister
op 1 oktober 2001.  Hierover worden geen vragen gesteld.
Er wordt echter een aanvullende inlichting gevraagd over de leden van uw huishouden die niet verwant zijn met de
referentiepersoon.

Hoeveel woningen zijn er in het gebouw waar u woont?

- Indien er meerdere woningen op uw
verdieping zijn, duidt een letter of een code
misschien uw woning aan

Gelieve dit formulier met zwarte of blauwe inkt in te vullen

Situatie op 1 oktober 2001

Deze vragen dienen enkel voor het opmaken van
globale en anonieme statistieken. Uw persoonlijke

gegevens worden daarna vernietigd.

1 kruis per vakje

1 teken per vakje

Naam Voornaam

Indien deze persoon niet meer tot uw huishouden behoort, geef dan naam, geboortedatum en rijksregisternummer
van de nieuwe referentiepersoon?

Gelijkvloerse verdieping niet inbegrepen.  
Vul “o” in als er geen verdiepingen zijn.

- Op welke verdieping woont u?
Vul "0" in voor de gelijkvloerse verdieping.

"1" voor de 1e verdieping, enz. Geef de laagste 
verdieping op voor duplexappartementen.
Indien u op de kelderverdieping woont, kruis
het vakje hiernaast aan. 

- Wat is uw busnummer?

Indien ja, welke?

uitsluitend huisvesting 

hoofdzakelijk (meer dan 50%) huisvesting

een andere bestemming (meer dan 50% handel,
nijverheid, administratie, land- of tuinbouw, enz.) 

Om te corrigeren

Vul nooit onnodig een vakje in

Te vermijden

Deze vragen dienen enkel voor het opmaken van globale en anonieme statistieken.
Uw persoonlijke gegevens worden daarna vernietigd.

321geen 4 5 of meer

Geboortedatum

Indien de referentiepersoon is veranderd of indien er geen gegevens in het eerste kader voorgedrukt staan,
ga dan naar het kader onderaan m.b.t. de jonge kinderen.

1a.

1b.

2a.

3.

2b.

Referentiepersoon:

3 of meer21geen

neeja

kelderverdieping

ja nee

ja nee

UW WONING

gaan er naar een kleuterschool? 3 of meer21geen

gaan er naar een crèche (kribbe)? 3 of meer21geen

worden opgevangen door een onthaalmoeder? 3 of meer21geen

worden voornamelijk door een lid van het huishouden opgevangen? 3 of meer21geen

worden voornamelijk door familie of iemand uit uw kennissenkring
   opgevangen?

3 of meer21geen

x
1 2

1 2 3

3

4

4 5 6 7 8 9 0

Eengezinswoning open bebouwing (4 gevels) 

Eengezinswoning half open bebouwing  (3 gevels) 

Eengezinswoning gesloten bebouwing (2 gevels)

Appartement, studio, kamer, loft

Woonwagen, caravan

Overige (te omschrijven) 

1 10 tot 19

2 20 tot 49

3 of 4 50 en meer

5 tot 9 onbekend

SPECIM
EN

SPECIM
EN



bureau voor privé-gebruik

aparte zitkamer

speelkamer, ontspanningskamer, enz.

Voorzieningen van het huishouden

Welke woonvertrekken zijn er in uw woning en hoeveel
van elk?
Voor deze vraag telt u badkamers, toiletten, strijkkamers,
hallen, veranda's, garages, zolders, kelders en andere
lokalen die niet vermeld staan in de lijst hieronder niet mee,
omdat deze niet als woonvertrek worden beschouwd.

Soort Aantal

studio of loft 
geen 1

aparte keuken (min. 4 m2)

ingerichte keuken geïntegreerd
in een ander vertrek

slaapkamer (zolderkamers inbegrepen)

Hoe groot is de totale oppervlakte van de in vraag 4a
vermelde woonvertrekken?

Welke andere vertrekken zijn er in uw woning en hoeveel
van elk? Voor deze vraag telt u badkamers, toiletten, hallen
en veranda’s niet mee.

- vertrek voor beroepsdoeleinden

- zolder en dakkamers (niet ingericht als woonvertrek)

- strijkkamer, bergruimte en kelder (behalve garage)

Wanneer werd uw woning gebouwd?

Heeft men sinds 1991 in uw woning belangrijke
verbouwingen gedaan waardoor de oppervlakte en/of
het aantal vertrekken werd gewijzigd?

Bent u eigenaar of huurder van uw woning?

ik huur en de eigenaar is 

ik ben eigenaar, mede-eigenaar of vruchtgebruiker

ik woon kosteloos

Indien u uw woning huurt, huurt u
ze bemeubeld?

Indien u uw woning huurt, hoeveel huur betaalt u
maandelijks (zonder bijkomende kosten)?

Hoe verwarmt u uw woning?
(kruis één vak aan, voor het voornaamste systeem) 

Welke energie of brandstof gebruikt u hoofdzakelijk
voor verwarming?
(kruis één vak aan)

omschrijf:

Ligt er een aardgasleiding in uw straat?

Gebruikt u alternatieve energiebronnen? 

Hoe is uw woning geïsoleerd?

Beschikt de woning over
dubbele beglazing?

Is het dak geïsoleerd?

Zijn de buitenmuren van het
gebouw geïsoleerd?

Zijn de verwarmingsbuizen
(buiten de woonvertrekken)
geïsoleerd?

Hoe wordt het afvalwater afgevoerd?

Welke sanitaire voorzieningen zijn er in uw woning en
hoeveel van elk?

Wat vindt u van de staat van uw woning (of van het gebouw
waarin uw woning gelegen is)?

kleine
herstellingen

nodig

grote
herstellingen

nodig
in goede

staat

de elektrische installatie

de binnenmuren

de buitenmuren

de ramen

de dakgoot

het dak

Wat vindt u van de directe omgeving rond uw woning?

het uitzicht van de
gebouwen

de netheid

de kwaliteit van de lucht
(luchtvervuiling)

de rust
(lawaai of  geluidshinder)

Over hoeveel voertuigen beschikt het huishouden?

Over welke andere gerieflijkheden beschikt het huishouden?

fiets geen 1 2 3 of meer

bromfiets geen 1 2 3 of meer

motor geen 1 2 3 of meer

auto geen 1 2 3 of meer

Wat is het totale aantal van de in vraag 4a vermelde
woonvertrekken?

Wat vindt u van de faciliteiten (voorzieningen) die in de
buurt worden aangeboden?

4a. 7a. 12.

17.

18.

19.

20.

13.

14.

16.

7b.

7c.

8.

9.9.

10.

11.

4b.

4c.

5.

6a.

6b.

een particulier 

ja

Zo ja: gedeeltelijk

volledig

nee ik weet
niet

ja nee ik weet
niet

Is uw woning aangesloten op
het openbare rioolnet?

ja nee ik weet
niet

Beschikt de woning over een
eigen waterzuivering?

ja nee ik weet
niet

Beschikt de woning over een
septische put?

ja nee ik weet
niet

Beschikt de woning over een
zinkput?

ja

geen 1 2 of meer

geen 1 2 of meer

nee ik weet
niet

badkamer (met bad en/of
douche)

toiletten (in badkamer of apart)

ja nee ik weet
niet

ja nee ik weet
niet

een maatschappij voor sociale woningen

een andere openbare instelling (OCMW, gemeente....) 

een privé-vennootschap

ja

minder dan  10 000 BEF
    (minder dan  247,89 EUR)

10 000 tot minder dan  20 000 BEF
    (247,89 tot minder dan  495,79 EUR)

20 000 tot minder dan  30 000 BEF
    (495,79 tot minder dan  743,66 EUR)

30 000 tot minder dan  40 000 BEF
    (743,68 tot minder dan  991,57 EUR)

40 000 BEF of meer
    (991,57 EUR of meer)

individuele installatie voor centrale verwarming 

gemeenschappelijke installatie voor c.v. voor:

andere verwarmingsinstallatie (haard, kachel, convector,
elektrisch verwarmingstoestel, enz.)

verscheidene woningen in eenzelfde gebouw

verscheidene gebouwen

stookolie (mazout)

steenkool

hout

ja

zonne-energie

windenergie

bio-energie

andere (bv.
waterkracht, enz.)

nee

ja nee ik weet niet

elektriciteit

aardgas (leidinggas)

butaan-, propaangas

nee

geen 1 2 of meer

geen 1 2 of meer

geen

geen

woonvertrekken

1 2 3 4 5 of meer

1 2 of meer

minder dan de  35 m2 van 85 tot 104 m2

van 35 tot 54 m2 van 105 tot 124 m2

van 55 tot 84 m2

geen 1 2 of meer

125 m2 en meer

geen 1 2 of meer

geen 1 2 of meer

Ik weet het niet maar
ik denk

voor 1919 van 1971 tot 1980

van 1919 tot 1945 van 1981 tot 1990

van 1946 tot 1960 van 1991 tot 1995

van 1961 tot 1970 in 1996 of later

ja nee ik weet niet

20 jaar geleden of langer

minder dan 20 jaar geleden

living
(zitkamer en eetkamer)

aparte eetkamer

+

Indien ja,
welke?

+

bevre-
digend

weinig
aangenaam

erg
aangenaam

normaal
voorzien

slecht
voorzien

heel goed
voorzien

de voetpaden

de fietspaden

de straten

het groen

het aanbod van openbaar
vervoer

het winkelaanbod

de gezondheidsdienst
(arts, verpleegster, enz.)

de vrije beroepen behalve
deze betreffende de

gezondheid

de administratieve voorzieningen

de sociale en
schoolvoorzieningen

de kribben en
onthaalmoeders

het cultuur- en
recreatieaanbod

vaste telefoonaansluiting
(1 aansluiting = 1 nummer) 

geen 1 2 of meer

GSM geen 1 2 of meer

computer geen 1 2 of meer

internetverbinding geen 1 2 of meer

garage, autobox, privé-standplaats ja nee

Welke andere gerieflijkheden zijn er in uw woning?

Indien ja, voor hoeveel wagens?

regenput

tuin (voor eigen gebruik)

15.

1 2 of meer

ja nee

ja nee

minder dan 50 m2

Zo ja:Zo ja:

tussen 50 en 300 m2

meer dan 300 m2

siertuin

moestuin, boomgaard

gemengd
warmtepomp andere energiebronnen

SPECIM
EN

SPECIM
EN


