
Censo2020 Checklist

Voordat U begint, moet U de volgende informatie bij de hand hebben 

van het woonverblijf:
 Perceel nummer (nummer en code zoals het op Uw WEB factuur staat)

 Correcte adres van de woning

 Aantal kamers in het woonverblijf en het aantal slaapkamers, doucheruimtes en 

toiletten

 De totale oppervlakte in m² van het woonverblijf 

 Indien het woonverblijf wordt verhuurd: de maandelijkse huur en wat in deze huur 

is inbegrepen

En de volgende informatie voor elke persoon in het huishouden:
 Leeftijd, geboortedatum (maand en jaar)

 Geboorteland, nationaliteit

 Datum waarop men zich voor het laatst heeft gevestigd op Aruba (maand en jaar) 

voor degenen die niet op Aruba zijn geboren of niet hun hele leven op Aruba 

hebben gewoond

 Totaal aantal jaren op Aruba gewoond

 Geboorteland van moeder en vader

 Het aantal kinderen dat ter wereld is gebracht en de leeftijd waarop het eerste kind 

ter wereld is gebracht (alleen voor vrouwen van 14 jaar en ouder)

 Moeilijkheden om te zien, horen, lopen, concentreren, met persoonlijke verzorging 

(baden of aankleden) of communiceren vanwege een gezondheidsprobleem

 Heeft hulp van anderen nodig voor persoonlijke verzorging of huishoudelijke taken 

vanwege een lichamelijk- of mentale gezondheidsprobleem

 Algemene gezondheid

 Indien schoolgaand, type school/ kinderopvang, naam van de school en klas/jaar/ 

niveau

 Hoogst behaalde opleidingsniveau en discipline of specialisatie

 Als 4 uur of meer is gewerkt in de week van 24 tot en met 30 september (alleen 

voor personen 14 jaar en ouder)

 Informatie over het hoofdberoep van de werknemer

 Naam en adres van het bedrijf/de zaak/de instelling/het departement

 Informatie over het bestaan van een contract of een arbeidsovereenkomst

 Informatie of de werkgever loonbelasting en andere sociale afdrachten inhoudt op 

het salaris

 Bruto inkomen van hoofdbaan

 Inkomen uit een andere bron (bijbaan, pensioen, alimentatie, etc.)

 Toegang tot mobiele telefoon en internet

 Toegang tot apparaten om online lessen te volgen/huiswerk te maken/van huis uit 

te werken

Omdat Aruba op JOU rekent!


