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VRAGEN ANTWOORDEN 
Bon bini na e cuestionario di Censo 2020!    Scoge e 
idioma/Kies de taal/Choose the language/Escoge el idioma: 

 

Is dit het perceelnummer (account number) van het 
huishouden?  {0} 

Ja 
Nee 

Noteer het correcte perceelnummer (account number):  
Klopt dit adres met het perceelnummer (account number) van 
het huishouden?  {0} 

Ja 
Nee 

Noteer het correcte adres van het huishouden:  
Noteer het nummer van {0}: Het adres heeft geen nummer (Z/N) 
Noteer de letter van {0} Het adres heeft geen letter 
Indien de woning een appartement/trailer is, noteer het 
nummer van het appartement/trailer van {0}: 

Er is geen appartement/trailer nummer 

Op dit adrespunt is er tenminste één persoon die:  - 1 jaar of 
langer op Aruba woont of - de intentie heeft om 1 jaar of langer 
op Aruba ta wonen? 

Ja 
Nee 

Hoeveel personen maken deel uit van dit huishouden?  
Hoeveel van deze {0} personen wonen:  - minstens 1 jaar op 
Aruba of - hebben de intentie om 1 jaar of langer op Aruba te 
wonen? 

 

Wat is de naam van persoon nummer {0}?  
Wat is het geslacht van {0}? Man 

Vrouw 
Hoe oud is {0}?  
Wat is de geboortemaand van {0}?  
Wat is het geboortejaar {0}?  
Behoren al deze personen tot het huishouden?  {0} Ja 

Nee 
Kies of vul in het land van geboorte van  {0}:  
Kies of vul in het land van de nationaliteit van {0}:  
Is {0} familie (ook aangetrouwd) van iedereen in dit 
huishouden? 

Ja 
Nee 

Woont de vader van {0} in dit huishouden? Ja 
Nee 

Woont de moeder van {0} in dit huishouden? Ja 
Nee 

Wat is de burgerlijke staat van {0}? Nooit gehuwd geweest 
Gehuwd 
Wettelijk gescheiden van echtgeno(o)t(e) 
Gescheiden van tafel en bed 
Weduw(e)naar van echtgeno(o)t(e) 
Samenlevingscontract met geregistreerd partner 
Gescheiden van geregistreerd partner (volgens een 
samenlevingscontract) 
Weduw(e)naar van 
geregistreerd partner/achtergebleven 
geregistreerd partner (volgens een 
samenlevingscontract) 

Woont {0} op dit moment langdurig samen met een partner 
(gehuwd of niet gehuwd)? 

Ja 
Nee 

Is {0} gehuwd met deze partner? Ja, gehuwd 
Nee, niet gehuwd 
Nee, samenlevingscontract met geregistreerd 
partner 

Geef alstublieft een beschrijving van de samenstelling van dit 
huishouden volgens de legale status: 

 

Geef alstublieft een beschrijving van de sociologische 
samenstelling van dit huishouden: 

 

Geef het type woonverblijf aan waar het huishouden in woont: Vrijstaand woonhuis 
Duplex woonhuis/triplex/townhouse (Bushiri, Zuid 
Cura Cabai, etc…) 
Appartement 
Aparte kamer in een woonhuis 
Trailer/container 
Keet/barrak/"cuarto" 



Ander (condominium,..) 
Het woonhuis is: In eigendom, op eigendomsgrond 

In eigendom, op erfpachtgrond 
In eigendom, op huurgrond 
In huur, gemeubileerd 
In huur, semi gemeubileerd 
In huur, niet gemeubileerd 
In onderhuur 
Gratis gebruikt door lid(leden) van het huishouden 

Hoeveel bedraagt de huurprijs per maand voor dit woonverblijf 
in Arubaanse florin? 

Weet het niet 

Zijn de volgende voorzieningen inbegrepen in de huurprijs?  
Electriciteit, exclusief airco Ja 

Nee 
Electriciteit, specifiek voor airco Ja 

Nee 
Water Ja 

Nee 
Gas Ja 

Nee 
Internet Ja 

Nee 
Kabel TV (Cable, Direct TV) Ja 

Nee 
Vuilophaaldienst Ja 

Nee 
Ledigen van de beerput Ja 

Nee 
Beveiliging (Alarm) Ja 

Nee 
Tuinieren Ja 

Nee 
Anders Ja 

Nee 
Specificeer welke andere voorziening(en) zijn inbegrepen in de 
huurprijs: 

 

Hoelang woont het huishouden in dit woonverblijf? Minder dan 6 maanden 
Tussen 6-11 maanden 
Tussen 1-3 jaren 
Meer dan 3 jaren 

Hoeveel woonvertrekken telt het woonverblijf?  
Hoeveel slaapkamers heeft het woonverblijf?  
Hoeveel badkamers/doucheruimtes behoren tot het 
woonverblijf? 

 

Hoeveel toiletten behoren tot het woonverblijf?  
Deelt dit huishouden een toilet met een ander huishouden op 
dit adres? 

Ja 
Nee 

Geef de totale oppervlakte in m2 van het woonverblijf aan, 
exclusief vertrekken bestemd voor de uitoefening van een 
beroep: 

 

Beschikt het woonverblijf over een keuken of een andere 
plaats speciaal bestemd om te koken, die uitsluitend wordt 
gebruikt door dit huishouden? 

Ja 
Nee 

Deelt het huishouden een keuken of een andere plaats 
speciaal bestemd om te koken, met een ander huishouden op 
dit adres? 

Ja 
Nee 

Beschikt het huishouden over de volgende apparaten of 
voorzieningen, die uitsluitend gebruikt worden door het 
huishouden? 

 

Kookapparaten (bv, electrisch- of gas kookstel), magnetron, 
combi-oven, rice-cooker, BBQ grill) 

Ja 
Nee 

Koelapparaten (bv. Koelkast/freezer/cooler) Ja 
Nee 

Faciliteit(en) (wasbak) om handen te wassen MET ZEEP Ja 
Nee 

Wasmachine Ja 



Nee 
Droger Ja 

Nee 
Deelt het huishouden deze faciliteiten met een ander 
huishouden op dit adres? 

 

Kookapparaten (bv. electrisch- of gas kookstel), magnetron, 
combi-oven, rice-cooker, BBQ grill) 

Ja 
Nee 

Koelapparaten (bv. Koelkast/freezer/cooler) Ja 
Nee 

Faciliteit(en) (wasbak) om handen te wassen MET ZEEP Ja 
Nee 

Wasmachine Ja 
Nee 

Droger Ja 
Nee 

Het huishouden heeft:  
Een electriciteitsmeter Ja, eigen meter 

Ja, meter gedeeld met een ander huishouden 
Nee, heeft geen meter 

Een watermeter Ja, eigen meter 
Ja, meter gedeeld met een ander huishouden 
Nee, heeft geen meter 

Is(zijn) deze meter(s) open?  
Een electriciteitsmeter Ja 

Nee 
Een watermeter Ja 

Nee 
Heeft het huishouden toegang tot:  
Electriciteit Ja 

Nee 
Water Ja 

Nee 
Het huishouden heeft:  
Vaste telefoonaansluiting Ja, eigen aansluiting 

Ja, aansluiting gedeeld met een ander huishouden 
Nee, heeft geen aansluiting 

Vaste internetaansluiting (via een modem/router) Ja, eigen aansluiting 
Ja, aansluiting gedeeld met een ander huishouden 
Nee, heeft geen aansluiting 

Kabel aansluiting voor de televisie (Cable) Ja, eigen aansluiting 
Ja, aansluiting gedeeld met een ander huishouden 
Nee, heeft geen aansluiting 

Is/zijn dit/deze aansluiting(en) open (aangesloten)?  
Vaste telefoonaansluiting Ja 

Nee 
Vaste internetaansluiting (via een modem/router) Ja 

Nee 
Kabel aansluiting voor de televisie (Cable) Ja 

Nee 
Doet {0} mee aan de Census? Ja, de persoon doet mee 

Nee, de persoon weigert om deel te nemen 
Woont {0} sinds haar/zijn geboorte onafgebroken op Aruba? Ja 

Nee 
Wat was de datum waarop {0} zich voor de laatste keer op 
Aruba heeft gevestigd?  Noteer de maand: 

 

Wat was de datum waarop {0} zich voor de laatste keer op 
Aruba heeft gevestigd?  Noteer het jaar: 

 

In welk land heeft {0} voor het laatst gewoond voordat hij/zij 
zich op Aruba vestigde? 

 

Hoeveel jaar in totaal woont {0} op Aruba?  
Kies of vul het land van geboorte in van de VADER van {0}:  
Kies of vul het land van geboorte in van de MOEDER van {0}:  
Hoeveel jongens/meisjes heeft {0} in totaal levend ter wereld 
gebracht? 

 

Zo(o)n(en)  



Dochter(s)  
Hoe oud was {0} toen zij haar eerste kind ter wereld heeft 
gebracht? 

Weet het niet 

De volgende vragen betreffen moeilijkheden die {0} eventueel 
heeft met het doen van bepaalde activiteiten - VANWEGE 
EEN GEZONDHEIDSPROBLEEM. 

 

Heeft {0} problemen om te zien, zelfs met een bril/ 
contactlenzen? 

Nee - Geen probleem 
Ja - Enig probleem 
Ja - Veel problemen 
Kan dit helemaal niet 

Heeft {0} problemen om te horen, zelfs met een 
gehoorapparaat? 

Nee - Geen probleem 
Ja - Enig probleem 
Ja - Veel problemen 
Kan dit helemaal niet 

Heeft {0} problemen om te lopen of om de trap op te gaan? Nee - Geen probleem 
Ja - Enig probleem 
Ja - Veel problemen 
Kan dit helemaal niet 

Heeft {0} problemen om dingen te herinneren of om te 
concentreren? 

Nee - Geen probleem 
Ja - Enig probleem 
Ja - Veel problemen 
Kan dit helemaal niet 

Heeft {0} problemen om zichzelf te verzorgen, zoals baden en 
aankleden? 

Nee - Geen probleem 
Ja - Enig probleem 
Ja - Veel problemen 
Kan dit helemaal niet 

Heeft {0} vanwege een fysiek, mentaal of emotioneel 
probleem, moeilijkheden om te communiceren (bv. anderen te 
verstaan of (0) verstaanbaar te maken)? 

Nee - Geen probleem 
Ja - Enig probleem 
Ja - Veel problemen 
Kan dit helemaal niet 

Heeft {0} hulp van anderen nodig voor {0}'s persoonlijke 
verzorging of huishoudelijke taken VANWEGE EEN 
LICHAMELIJKE OF GEESTELIJKE BEPERKING? 

Ja 
Nee 

Door wie wordt deze persoonlijke verzorging of huishoudelijke 
hulp verstrekt aan {0}? 

Krijgt geen hulp 
Door familieleden binnen het huishouden 
Door familieleden buiten het huishouden 
Door vrienden/buren (geen familieleden) 
Door het Wit Gele Kruis 
Door privé-verpleegster 
Inwonende dienstbode 
Krijgt hulp in dagverblijf 
Door anderen tegen betaling 

Hoe is de gezondheid van {0} in het algemeen? Zeer goed 
Goed 
Gaat wel 
Slecht 
Heel slecht 

Gaat {0} momenteel naar school, volgt hij/zij een opleiding of 
bezoekt hij/zij een dagverblijf (peuterschool of crèche)? 

Ja 
Nee 

Waarom gaat {0} niet naar school, volgt geen opleiding of 
bezoekt {0} geen dagverblijf (peuterschool of crèche)? 

Fysieke- en of geestelijke gezondheidsredenen 
Financiële redenen 
Geen plaats beschikbaar op scholen 
Anders, specificeer de reden(en) 

Welke type school/dagverblijf bezoekt {0}? Crèche, speelschool, peuterschool 
Scol preparatorio (kleuterschool) 
Scol basico (basisschool) 
Scol basico pa educacion special 
Scol Practico pa Ofishi (SPO) 
EPB 
MAVO 
HAVO 
VWO 
High School 
EPI 
IPA 
Politieschool 
Universiteit 



Ander, specificeer: 
Kies of vul in de school die {0} bezoekt uit de lijst:  
In welke klas of leerjaar zit {0}?  
Geef aan in welke richting/sector {0} zit:  
Geef aan in welk niveau {0} zit:  
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat {0} heeft afgerond?  
Hoort er een titel bij het diploma van {0}? Ja 

Nee 
Welke titel hoort bij dit diploma?  
Welke studierichting of specialisatie heeft {0} afgerond?  
In welk land heeft {0} deze hoogste opleiding behaald?  
Is {0} in staat om een eenvoudige tekst te lezen én een brief te 
schrijven? 

Ja 
Nee 

Heeft {0} in de week van 24 tot en met 30 september 4 uur of 
meer gewerkt? 

Ja 
Nee 

Zou {0} in de week van 24 tot en met 30 september 4 uur of 
meer hebben gewerkt? 

Ja 
Nee 

{0} heeft gewerkt als: Werknemer 
Zelfstandige (0 werknemers) 
Zelfstandige (1 of meer werknemers) 
Bijdragende familie werker, die in de 
onderneming/bedrijf van de familie werkt en die 
beslissingen neemt over de bedrijfsvoering 
Bijdragende familie werker, die in de 
onderneming/bedrijf van de familie werkt en die 
geen beslissingen neemt over de bedrijfsvoering 
Leerling, stagiaire met betaling 
Leerling, stagiaire zonder betaling 
Vrijwilliger 

Is de onderneming/bedijf van {0} geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel? 

Ja 
Nee 

Houdt de werkgever loonbelasting en andere afdrachten voor 
sociale voorwaarden in, van het salaris/de betaling van {0} 
(AOV, AZV, AWW en verplicht pensioenfonds)? 

Ja 
Nee 

Kies het werkgebied waar {0} werkzaam was in de week van 
24 tot en met 30 september: 

Horeca, catering en recreatie diensten 
Onderwijs 
Commerciële, financiële diensten, verzekeringen en 
handel 
Administratieve diensten 
Persoonlijke verzorging (haarverzorging en 
schoonheid) en andere persoonlijke diensten 
Transport van goederen, groot-en kleinhandel 
Huishoudelijke en kantoor schoonmaakdiensten 
Constructie, landbouw en productie 
Medische verzorging en sociale hulpvoorziening 
Overheid 
"Housekeeping" 
Beveiligingsdienstverlening 
Anders, specificeer: 

Kies of beschrijf als wat {0} heeft gewerkt in de week van 24 
tot en met 30 september (wat was het hoofdberoep of de hoofd 
funktie van {0}): 

 

Wat is de naam van het bedrijf/de zaak/de instelling/het 
departement waar {0} in de week van 24 tot en met 30 
september werkzaam was? 

 

Geef aan waar de onderneming/ het bedrijf/de zaak/de 
instelling/het departement waar {0} in de week van 24 tot en 
met 30 september werkzaam was, zich bevindt: 

 

Is {0} in de week van 24 tot en met 30 september ingezet bij 
een andere onderneming/bedrijf/instelling/departement? 

Ja 
Nee 

Wat is de naam van de onderneming/het bedrijf/de 
instelling/het departement waar {0} in de week van 24 tot en 
met 30 september ingezet was? 

 

Waar is deze onderneming/dit bedrijf/deze instelling/dit 
departement gevestigd? 

 

Heeft {0} een contract of een arbeidsovereenkomst? Ja, een schriftelijk(e) contract/arbeidsovereenkomst 



Ja, een mondeling(e) contract/arbeidsovereenkomst 
Nee 

In de week van 24 tot en met 30 september heeft {0} gewerkt 
alleen wanneer {0} werd gebeld om te werken? 

Ja 
Nee 

In de week van 24 tot en met 30 september had {0} een 
contract zonder tijdslimiet/"vaste dienst"? 

Ja 
Nee 

Wat is de totale duur van dit contract of overeenkomst van {0}? Meer dan 1 jaar 
Tussen 6-12 maanden 
Tussen 3-5 maanden 
Minder dan 3 maanden 
Dagcontract/dag akkoord "nul urencontract" 
Ander, specificeer: 

Heeft {0} in de maand van september naar werk gezocht tegen 
betaling of voor winst? 

Ja 
Nee 

Indien {0} in de maand van september een baan zou hebben 
gevonden tegen betaling of voor winst, had {0} dan binnen 
twee weken kunnen beginnen? 

Ja 
Nee 

Had {0} op 1 januari 2020 een baan waarvoor {0} 4 uur of meer 
per week werkte? 

Ja 
Nee 

Heeft {0} deze baan verloren als gevolg van COVID-19? Ja 
Nee 

Geef de belangrijkste reden(en) waarom {0} op 1 oktober nog 
geen werk heeft gekregen? 

Er is geen werk op de arbeidsmarkt 
Wacht op het hervatten van het werk (Werk is 
gestopt door COVID-19) 
Is net begonnen om werk te zoeken 
Mist ervaring 
Mist de nodige diploma's 
Heeft een hoger diploma dan het werk dat 
beschikbare is (te hoog 
gekwalificeerd/"overqualified") 
Mist de nodige documenten (bijvoorbeeld rijbewijs, 
werkvergunning, bewijs van goed gedrag, etc.) 
Leeftijdsreden 
Gezondheidsreden en/of beperking 
Kan niet voltijds werken 
Wil geen tijdelijk werk 
De betaling die wordt aangeboden is te laag 
Wil alleen een vaste baan 
Kan alleen 's avonds werken 
Kan alleen overdag werken 
Wil niet in ploegendienst werken 
Wil niet in het weekend werken 
Er is geen werk in mijn studierichting/beroep 
Een andere reden, specificeer: 

Wat is de belangrijkste reden waarom {0} op 1 oktober zonder 
werk was? 

Had al werk gevonden en kon binnen 3 maanden 
beginnen 
Had al de nodige stappen ondernomen om met een 
eigen bedrijf te beginnen binnen 3 maanden 
Wachtte op het hervatten van het werk (Werk is 
gestopt door COVID-19) 
Schoolgaand 
Gepensioneerd 
Huisvrouw/huisman 
Vanwege gezondheidsredenen 
Leefde van eigen financiële middelen 
Had onlangs een ontslagvergoeding gekregen 
Kon geen werk vinden vanwege leeftijd 
Anders, specificeer: 

Wat was het bruto inkomen van {0} voor haar/zijn hoofdbaan in 
de maand september in Arubaanse florin? 

Weet  het exacte bedrag niet 
Wil het exacte bedrag niet opgeven 
Heeft geen inkomen 

In welke categorie viel het bruto inkomen van {0} voor haar/zijn 
hoofdbaan in de maand september in Arubaanse florin? 

Afl. 1 - 300 
Afl. 301 - 900 
Afl. 901 - 1060 
Afl. 1061 - 1650 
Afl. 1651 - 2000 
Afl. 2001 - 3000 



Afl. 3001 - 4500 
Afl. 4501 - 6000 
Afl. 6001 - 7500 
Meer dan Afl. 7500 
Andere, specificeer: 

Had {0} enige (andere) bron van inkomen, in de maand 
september? 

Ja 
Nee 

Geef alle (andere) bronnen aan waar {0} in de maand 
september inkomen uit genoten heeft. 

Loon/salaris van bijbaan (sidejob) 
Rente uit vermogen/inkomen uit 
winst/huuropbrengst 
SVB pensioen (bv. AOV/AWW 
Privé pensioen (bv. APFA) 
Onderstand/bijstand 
FASE 
Losse jobs/klussen 
Ander (b.v. alimentatie, gouden handdruk,..) 

Wat was het bruto inkomen van {0} uit deze bronnen in de 
maand september in Arubaanse florin? 

Weet het exacte bedrag niet 
Wil het exacte bedrag niet opgeven 
Heeft geen inkomen 

In welke categorie viel het bruto inkomen van {0} uit deze 
bronnen in de maand september in Arubaanse florin? 

Afl. 1 - 300 
Afl. 301 - 900 
Afl. 901 - 1060 
Afl. 1061 - 1650 
Afl. 1651 - 2000 
Afl. 2001 - 3000 
Afl. 3001 - 4500 
Afl. 4501 - 6000 
Afl. 6001 - 7500 
Meer dan Afl. 7500 
Ander, specificeer: 

Heeft {0} een eigen mobiele telefoon of kan {0} gebruik maken 
van een mobiele telefoon van een andere persoon/organisatie 
wanneer hij/zij het nodig heeft? 

Ja, heeft eigen mobiele telefoon 
Nee, heeft geen eigen mobiele telefoon, maar kan 
gebruik maken van een mobiele telefoon van een 
andere persoon/instantie (inclusief tot een mobiele 
telefoon van het werk) 
Nee, heeft geen eigen mobiele telefoon en kan 
geen gebruik maken van een mobiele telefoon van 
een andere persoon/instantie 

Kan {0} gebruik maken van internet in zijn/haar woonverblijf? Ja 
Nee 

Wat is/zijn de reden(en) waarom {0} geen internet gebuikt in 
zijn/haar woonverblijf? 

Er is geen internetverbinding in zijn/haar 
woonverblijf ook niet via data van mobiele telefoon 
Heeft geen apparaat/apparaten/"device(s)" om op 
internet te gaan 
Gebruikt geen internet 

Gebruikt {0} in zijn/haar woonverblijf het internet om online 
lessen te volgen/opdrachten van school te maken? 

Ja 
Nee 

Waarom gebruikt {0} geen internet in zijn/haar woonverblijf om 
online lessen te volgen/opdrachten van school te maken? 

De school van {0} biedt geen online lessen/of 
opdrachten van school online 
Heeft geen toegang tot 
apparaten/"device(s)"wanneer hij/zij ze nodig heeft 
om online lessen te volgen/opdrachten van school 
online te maken 
Andere reden, specificeer: 

Welke apparaten/"device(s)"gebruikt {0} om op internet te 
gaan om online lessen te volgen en/of opdrachten van school 
te maken? 

Desktop computer 
Laptop (inclusief MacBook, Surface pro, Chrome 
Book, etc.) 
Smartphone (inclusief, iPhone, Android phone, etc.) 
Tablet (inclusief iPad, Android tablet, etc.) 
Smart TV of een andere "internet-ready device" 

Kan {0} gebruik maken van internet in zijn/haar woonverblijf? Ja 
Nee 

Zijn deze apparaten/"device(s)" eigendom van het huishouden 
van {0}? 

 

Desktop computer Ja 
Nee 

Laptop (inclusief MacBook, Surface pro, Chrome Book, etc.) Ja 



Nee 
Smartphone (inclusief, iPhone, Android phone, etc.) Ja 

Nee 
Tablet (inclusief iPad, Android tablet, etc.) Ja 

Nee 
Smart TV of een andere "internet-ready device" Ja 

Nee 
Hoe vaak kan {0} deze apparaten/"device(s)"gebruiken 
wanneer hij/zij ze nodig heeft om online lessen te volgen en/of 
opdrachten van school te maken? 

 

Desktop computer Constant/altijd 
Meestal 
Soms wel, soms niet 
Meestal niet 
Nooit 

Laptop (inclusief MacBook, Surface pro, Chrome Book, etc.) Constant/altijd 
Meestal 
Soms wel, soms niet 
Meestal niet 
Nooit 

Smartphone (inclusief, iPhone, Android phone, etc.) Constant/altijd 
Meestal 
Soms wel, soms niet 
Meestal niet 
Nooit 

Tablet (inclusief iPad, Android tablet, etc.) Constant/altijd 
Meestal 
Soms wel, soms niet 
Meestal niet 
Nooit 

Smart TV of een andere "internet-ready device" Constant/altijd 
Meestal 
Soms wel, soms niet 
Meestal niet 
Nooit 

Gebruikt {0} het internet om van huis uit te werken (weg van 
kantoor of werklocatie)? 

Ja 
Nee 
Het kantoor/de werklokatie is thuis 

Waarom gebruikt {0} geen internet in zijn/haar woonverblijf om 
van huis uit te werken (weg van kantoor of werklocatie)? 

Het werk van {0} kan niet van huis uit (weg van 
kantoor of werklokatie)online worden gedaan 
Heeft geen toegang tot apparaten/"device(s)" 
wanneer hij/zij ze nodig heeft om van huis uit te 
werken (weg van kantoor of werklocatie) 
Andere reden, specificeer: 

Welke apparaten/"device(s)" gebruikt {0} om van huis uit online 
te werken (weg van kantoor of werklocatie)? 

Desktop computer 
Laptop (inclusief MacBook, Surface pro, Chrome 
Book, etc.) 
Smartphone (inclusief, iPhone, Android phone, etc.) 
Tablet (inclusief iPad, Android tablet, etc.) 
Smart TV of een andere "internet-ready device" 

Zijn deze apparaten/"device(s)" eigendom van het huishouden 
van {0}? 

 

Desktop computer Ja 
Nee 

Laptop (inclusief MacBook, Surface pro, Chrome Book, etc.) Ja 
Nee 

Smartphone (inclusief, iPhone, Android phone, etc.) Ja 
Nee 

Tablet (inclusief iPad, Android tablet, etc.) Ja 
Nee 

Smart TV of een andere "internet-ready device" Ja 
Nee 

Hoe vaak kan {0} deze apparaten/"device(s)" gebruiken om 
online te werken vanuit huis? 

 

Desktop computer Constant/altijd 
Meestal 
Soms wel, soms niet 



Meestal niet 
Nooit 

Laptop (inclusief MacBook, Surface pro, Chrome Book, etc.) Constant/altijd 
Meestal 
Soms wel, soms niet 
Meestal niet 
Nooit 

Smartphone (inclusief, iPhone, Android phone, etc.) Constant/altijd 
Meestal 
Soms wel, soms niet 
Meestal niet 
Nooit 

Tablet (inclusief iPad, Android tablet, etc.) Constant/altijd 
Meestal 
Soms wel, soms niet 
Meestal niet 
Nooit 

Smart TV of een andere "internet-ready device" Constant/altijd 
Meestal 
Soms wel, soms niet 
Meestal niet 
Nooit 

Nu zijn we klaar met het invullen van het formulier voor {0}.  
Indien er enig commentaar is over datgene wat voor {0} is 
ingevuld, kan dat worden genoteerd in onderstaand 
commentaar box.  Commentaar: 

 

Rekening houdend met het inkomen van alle leden van het 
huishouden, kan het huishouden al haar kosten dragen? 

Ja 
Nee 

CBS zal in de toekomst vervolgonderzoeken organiseren. Dit 
zijn onderzoeken waarbij dezelfde huishoudens meerdere 
keren benaderd worden via een online vragenlijst of middels 
de telefoon, over verschillende thema's. Voor deze 
vervolgonderzoeken benaderen we uw huishouden.   Doet uw 
huishouden mee aan deze vervolgonderzoeken? 

Ja 
Nee 

Noteer het telefoonnummer en e-mail adres van een 
contactpersoon: 

 

Telefoonnummer  
E-mail adres  
Dit is het einde van de vragenlijst. Indien u commentaar hebt, 
kunt u dat invullen in onderstaand commentaar box.  
Commentaar: 

Heeft geen commentaar 

Indien meerdere personen op dit adres tot een ander 
huishouden behoren en de vragenlijst nog niet hebben 
ingevuld, laat hen alstublieft contact opnemen met de helpdesk 
van het CBS op 524 7444, zodat zij een unieke code kunnen 
ontvangen om de vragenlijst voor hun huishouden in te vullen.  
DANK U VOOR UW MEDEWERKING AAN CENSO 2020! 

 

 


