
PERSONENVRAGENLIJST ID NUMMER: |__|__|__|__|__|__|__| - |__|__| 
 
VOORN. RESP: ............................................ 
 
ENQUETEURSNUMMER: |__|__|__|__|__| 

 
 
 

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN 
 

Personenvragenlijst1 
(ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) 

 
 
De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 
 
1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden onder elkaar: omcirkel het cijfer dat vóór uw 
antwoord staat. 
 
Bijvoorbeeld:   Gebruikt u een wagen (auto, bestel- of vrachtwagen) tijdens de uitoefening van uw 
                        werk ?  
                        Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 

1  altijd 
     2  af en toe 
     3  nooit 
 
2. Er staat enkele lege vakjes: noteer uw antwoord in de lege vakjes. 

 
Bijvoorbeeld:  Aantal personen in het gezin :                       2       
 
3. Soms kan het zijn dat u uw antwoord niet terugvindt in de lijst en dat u 'andere' antwoordt. 
In dat geval omcirkelt u het cijfer vóór ‘andere’ en schrijft u uw antwoord op de lijn, bij 
voorkeur in hoofdletters. 
 
Bijvoorbeeld:             Welk soort voertuig? 1  auto 

    2  bestelwagen 
3          andere : MINIBUS________________ 

 
4. Opgelet: niet alle vragen moeten door iedereen worden beantwoord: volg nauwkeurig de 
instructies. 
 
Bijvoorbeeld:             Vraag 10 3  gepensioneerd→ ga naar vraag 30 
 
 

Indien u meer informatie of hulp wenst bij het invullen van deze vragenlijst, 
bel dan naar ons gratis groen nummer 0800-498.81 

 tussen 13 en 21 uur (van maandag tot vrijdag). 
 

                                                 
1 In uitvoering van artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de 
verwerking van persoonsgegevens, wordt u van het volgende in kennis gesteld: 
1. Houder resp. verwerker van het gegevensbestand: Vlaamse overheid (departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid) 
2. De gegevens zullen gebruikt worden voor het onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen 
3. Aanvullende inlichtingen kunnen bekomen worden in het register dat gehouden wordt bij de "Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer "(verwerkingsidentificatienummer= VT005000367). 
4. Eén ieder heeft het recht tot toegang tot de op hem/haar van toepassing zijnde gegevens en het recht om de verbetering 
ervan te vragen. 
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1. In welk jaar bent u geboren ?  
 
 19           of 20         . 
 
2. Uw geslacht is:  
 
 1 mannelijk 
  2 vrouwelijk 
 
3. Woont u samen met een partner? 
 
 1 ja   → ga naar vraag 5 
 2 neen 
 
4. Welke omschrijving past het best bij uw woonsituatie? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk___________________________________________ 
 
 1 ik woon alleen       → ga naar vraag 6 
 2 ik woon zonder partner en met kinderen   → ga naar vraag 6 
 3 ik woon bij mijn ouders in een één-oudergezin  → ga naar vraag 6 
 4 ik woon bij mijn ouders in een twee-oudergezin  → ga naar vraag 6 
 5 andere woonsituatie      → ga naar vraag 6 
 
5. Welke omschrijving past het best bij uw woonsituatie? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk___________________________________________ 
 
 1 ik woon samen met een partner (gehuwd of niet) maar zonder kinderen 
 2 ik woon samen met een partner  (gehuwd of niet) en met kinderen 
 3 andere woonsituatie 
 
6. Bent u in het bezit van een rijbewijs om een auto te besturen? 
 
 1 ja   
 2 neen     ga naar vraag 8 
 
7. Hoeveel jaren bent u al in het bezit van dit rijbewijs ? 
Indien minder dan 1 jaar, schrijf dan 0 
 
 Al               jaren 
 
8. Duid uw hoogst behaald diploma of getuigschrift aan.  
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk___________________________________________ 

   
 
1       geen 

 2     lager onderwijs 
 3 middelbaar onderwijs: algemeen vormend: niet volledig afgewerkt 

4 middelbaar onderwijs: andere (technisch, beroeps, kunst, sport…): niet volledig 
afgewerkt 

5 middelbaar onderwijs: algemeen vormend: volledig afgewerkt 
6 middelbaar onderwijs: andere (technisch, beroeps, kunst, sport…): volledig afgewerkt  

 7 hoger niet-universitair onderwijs 
 8 universitair onderwijs 
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8b. Bent u het gezinshoofd? 
 

1 ja   → ga naar vraag 9 
2 nee 

 
8c. Wat is de burgerlijke staat van het gezinshoofd? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 
 
1 Ongehuwd 
2 Gehuwd 
3 Weduwe(naar) 
4 Gescheiden 
5 geregistreerd samenwonend (ENQ: d.i. samenlevingscontract ondertekend op het stadhuis) 
 
8d. In welk jaar is het gezinshoofd geboren?  
 
 19         . 
 
8e. Wat is het geslacht van het gezinshoofd?  
 
1 mannelijk 
2 vrouwelijk 
 
8f.  Wat is het hoogst behaald diploma of getuigschrift van het gezinshoofd? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 
 
1 geen 
2 lager onderwijs 
3 middelbaar onderwijs: algemeen vormend: niet volledig afgewerkt 
4 middelbaar onderwijs: andere (technisch, beroeps, kunst, sport): niet volledig afgewerkt 
5 middelbaar onderwijs: algemeen vormend: volledig afgewerkt 
6 middelbaar onderwijs: andere (technisch, beroeps, kunst, sport): volledig afgewerkt  
7 hoger niet-universitair onderwijs 
8 universitair onderwijs  
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9. Duid voor elk van de volgende vervoermiddelen aan hoe vaak u er gebruik van maakt.  
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk per vervoermiddel 
 
 
  

Auto als bestuurder   Auto als passagier  Trein 
 
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar 
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks  

   
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 

  
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar 
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 

 
 
 
 

Bus (De Lijn, MIVB of TEC)  Tram (De Lijn, MIVB of TEC)  (pré)metro (De Lijn, MIVB of 
TEC) 

 
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar 
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 

   
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 

  
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar 
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 

 
 
 

 
 
 

Fiets 
 
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar 
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 
 

Motor  Snor-bromfiets  
 
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar 
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 

   
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 

 
Elektrische fiets 

 
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 
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Taxi  Autocar  Vliegtuig 
 
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar 
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 

   
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 

  
1. nooit of minder dan één keer 
per jaar 
2. één tot enkele keren per jaar 
3. één tot enkele keren per 
maand 
4. één tot enkele keren per 
week 
5. dagelijks 

 
 
 
10. Oefent u momenteel een beroepsactiviteit uit als hoofdberoep: 
 
 1 ja       → ga naar vraag  12 
 2 neen        
 
11. Omwille van welke reden bent u niet beroepsactief? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 

 
1 scholier, student         ga naar vraag 18   
2 werkzoekend      ga naar vraag 30 

 3 gepensioneerd     ga naar vraag 30 
4 arbeidsongeschikt     ga naar vraag 30 
5 uitsluitend werkzaam in eigen huishouden     ga naar vraag 30 

 6 andere: ……………………    ga naar vraag 30 
 
12. Wat is uw hoofdberoep? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 

   
 1 arbeider      ga naar vraag 15   
 2 bediende (openbare of privé-sector)       

3 zelfstandige      ga naar vraag 14  
 
13. U bent: 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 
 

1 lid van de algemene directie, hoger kaderlid → ga naar vraag 15 
2 lid van het middenkader  

(geen deel uitmakend van de algemene directie) → ga naar vraag 15 
3 andere, hoofdzakelijk kantoorwerk   → ga naar vraag 15 
4 andere, geen of weinig kantoorwerk   → ga naar vraag 15 
 
 
 

 
14. U bent: 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 
 

1 landbouwer 
2 vakman, ondernemer of handelaar met 5 loontrekkenden of minder 
3 vakman, ondernemer of handelaar met 6 loontrekkenden of meer 
4 vrij beroep (arts, advocaat, expert, boekhouder….) 
5 andere: ………………………………. 
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15. U werkt: 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk  

 
1 uitsluitend tijdens de dag 

 2 uitsluitend tijdens de nacht 
 3 in ploegen zonder nachtdienst 
 4 in ploegen met nachtdienst 

5 in een andere situatie 
 

16. U heeft: 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk  

1 dagelijks (ongeveer) dezelfde werkuren, grotendeels door uw werkgever bepaald 
(vaste of glijdende werkuren) 

 2 dagelijks (ongeveer) dezelfde werkuren, grotendeels door uzelf bepaald 
 3 geregeld verschillende werkuren, grotendeels door uw werkgever bepaald  
  (bijvoorbeeld overuren) 

4      geregeld verschillende werkuren, grotendeels door uzelf bepaald 
 

17. Gebruikt u een wagen (auto, bestel- of vrachtwagen) tijdens de uitoefening van uw werk ? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk  

 
 1 altijd 
 2 af en toe 
 3 nooit 
 
18. Heeft u een vast werk- of schooladres?  
Met vast werk- of schooladres bedoelen we het adres waar u meer dan de helft van de keren naartoe 
gaat om te werken of om naar school te gaan of om les te volgen. 
 
 1 ja, en dit adres is niet bij mij thuis 
 2 ja, maar dit adres is bij mij thuis          ga naar vraag 30a 
 3 neen             ga naar vraag 30a 
 
19. Waar ligt uw vast werkadres of schooladres ? 
 
gemeente: ………………………………………………………………………………. 
(indien in buitenland: noteer het land): ………………………………….. 
postcode: ……………………. 
straat: ……………………………………………………………… Nr.: ……………………. 
 
20. Hoever ligt uw vast werk- of schooladres van uw woonplaats? 
 Noteer de afstand die u meestal daadwerkelijk aflegt. Kotstudenten nemen de afstand tot hun kot. 
Noteer een afstand kleiner dan 1 kilometer (bijvoorbeeld 500 meter )als volgt: 0,5 km  
 
 |__|__|__|, |__|  km. 
 
 
21. Op welke wijze gaat u het vaakst naar uw werk of naar school ? Gelieve de 
hoofdvervoerswijze aan te duiden. 
Met hoofdvervoervoerswijze bedoelen we de vervoerswijze waarop u de langste afstand aflegt. 
Omcirkel het juiste cijfer, slechts één antwoord mogelijk.____________________________________ 
 
 
 1 met de auto, als bestuurder   
 2 met de auto, als passagier  
 3 met de trein       → ga naar vraag 25              
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  4 met de tram/(pré)metro (De Lijn, MIVB, TEC) → ga naar vraag 25 
 5 met de bus (De Lijn, MIVB, TEC)        → ga naar vraag 25 
  6 met  bedrijfs- of schoolvervoer   → ga naar vraag 25        
  7 met de brom-/snorfiets        →        ga naar vraag 25  
  8 met de motor      → ga naar vraag 25  
 11 met de elektrische fiets    → ga naar vraag 25                
  9 met de fiets      → ga naar vraag 25   
  10 te voet          → ga naar vraag 25                                       
 
22. Vindt u steeds gemakkelijk parkeerruimte voor de wagen als u gaat werken of naar school 
gaat? Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk  
 
 1 zonder problemen 
 2 met enige moeite   
 3 met veel moeite 
 
23. Moet u betalen voor het parkeren van uw wagen? 
 

1 ja 
 2 neen     → ga naar vraag 27 
 
24. Hoeveel moet u per maand betalen (deel een eventueel jaarlijks bedrag door 12)? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk __________________________________________ 
 
 1 minder dan 50 €   → ga naar vraag 27 
 2 van 51 € tot 100 €     → ga naar vraag 27 
 3 meer dan 100 €   → ga naar vraag 27 
 
 
 
25. Stel dat u wel met de auto als bestuurder of als passagier naar uw werk/school zou komen, 
zou u dan steeds gemakkelijk parkeerruimte voor de wagen vinden ?  
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk  

 
 1 zonder problemen 
 2 met enige moeite 
 3 met veel moeite 
 4 weet niet 
 
26. Stel dat u wel met de auto als bestuurder of als passagier naar uw werk/school zou komen, 
zou u dan voor de parkeerruimte moeten betalen?  

 
 1 ja 
 2 neen 
 3 weet niet 
 

Indien u scholier of student bent, ga dan naar vraag 31 
 
 
27. Doet u aan carpooling ?  
Carpooling is een systeem waarbij u samen met andere werkenden dezelfde wagen gebruikt 
voor het woon-werkverkeer. 
 Omcirkel de juiste cijfers, meerdere antwoorden mogelijk 
 
 1 ja, met 1 of meerdere gezinsleden 
 2  ja, met 1 of meerdere personen van hetzelfde bedrijf 

3         ja, met 1 of meerdere personen van een ander bedrijf 
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    4 neen     ga naar vraag 30 
 
28. Hoeveel keer carpoolt u? 
Tel een verplaatsing van thuis naar het werk als één keer en van het werk naar huis ook als 
één keer. ‘s Morgens en ‘s avonds carpoolen is dus 2 keer carpoolen.  
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk________________________________________ 
 

1 één of meerdere keren per week  
2 niet elke week, maar toch één of meerdere keren per maand  
3 niet elke week of maand, maar toch één of meerdere keren per jaar  

 
 
29. Met hoeveel personen carpoolt u meestal (chauffeur inbegrepen)? 
 
         Personen 
 
 Codeer 9 voor Weet niet 
 
 
30. Wat is gemiddeld uw persoonlijk totaal maandelijks netto-inkomen?  
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk. 
 
Uw totaal maandelijks netto-inkomen bestaat uit: 
 - netto - beroepsinkomens uit arbeid (netto-lonen, netto-bedrijfsinkomsten); 
 - netto - vervangingsinkomens (werkloosheids- arbeidsongeschiktheids- of   

invaliditeitsvergoedingen, bestaansminimum, OCMW-steun of pensioenen); 
       - bijkomende netto - inkomens (bijvoorbeeld huuropbrengsten) 
die u maandelijks netto ontvangt. 
 
Alimentatiegeld dat u eventueel moet betalen, kan u hiervan aftrekken; alimentatiegeld dat u 
eventueel ontvangt kan u hierbij optellen. Kindergeld hoeft u niet mee te rekenen. 
 
 
Totale netto-persoonlijk inkomen: 1.   0 -  1.000 €  per maand 
     2.  1.001 – 1.500 €  per maand 
     3.  1.501 - 2.000 € per maand 
     4.  2.001 - 2.500 €  per maand 
     5.  2.501 – 3.000 € per maand 
     6.  meer dan 3.000 €  per maand 
 
 
31. Wat is uw burgerlijke staat? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk. 
 
1 ongehuwd 
2 gehuwd 
3 gescheiden 
4 weduwe | weduwnaar 
5 geregistreerd samenwonend (ENQ: d.i. samenlevingscontract ondertekend op het stadhuis) 
 
 

BEDANKT VOOR HET BEANTWOORDEN VAN DEZE VRAGEN. 
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