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Gezinsvragenlijst1 
 

 
In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens van het gezin. 
 
De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 
 
1. Er staat 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 staan 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 en 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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Welke voertuigen heeft uw gezin ter beschikking ? (Hou zowel rekening met 
voertuigen die u zelf gekocht heeft, met bedrijfsvoertuigen of eventueel nog andere 
bijvoorbeeld via een systeem van autodelen). Gelieve bij elk voertuig het aantal te 
vermelden. Schrijf  " 0" voor elke soort van voertuig waarover uw gezin niet beschikt. 
Met een gezin bedoelen we alle personen die wonen op het adres waar u feitelijk 
woont. 
  

 
 
Aantal   

 
 

           

  
auto 

 

           
 

           

  
bestelwagen 
 
elektrische fiets 

 

           

  
(kinder-)fiets 

 

           

  
snorfiets (max. 25 km / u) 

 

           

  
bromfiets (max 40 km / u) 

 

           

  
Motor 
 
 

 

           

  
andere, namelijk:  ....................................................................................  
 

 



GEZINSVRAGENLIJST 
 

 

 3 

Indien uw gezin over geen auto's, bestel- of andere wagens beschikt, ga dan naar DEEL 2 op bladzijde 
5. 
Indien uw gezin over geen auto's, bestel- of andere wagens beschikt en ook niet over snor-bromfietsen 
of motors, ga dan naar DEEL 3 op bladzijde 7. 

 
DEEL 1: AUTO'S, BESTEL- EN ANDERE WAGENS 
 

De volgende vragen gaan over de wagens die uw gezin  ter beschikking heeft. 
Vul voor elke wagen één kolom in.  
Wij zijn geïnteresseerd in alle wagens die uw gezin ter beschikking heeft dus ook bedrijfswagens of 
wagens via een systeem van autodelen. 
Als uw gezin over meer dan 3 wagens kan beschikken, vul dan de gegevens in voor de 3 meest 
gebruikte wagens. 

 
 WAGEN 1 

Merk (bv. "Ford") en Model (bv. "Fiesta") 
 
 ............................................................................  

Welk soort wagen ? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 

1. auto 

2. bestelwagen 

3. andere :  ..........................................................  

Op welke wijze is deze wagen ter beschikking 
gekomen ?  
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 

1. door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht 

2. door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands 
gekocht 

3. bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag 
gebruiken 

4. bedrijfswagen die ik niet voor privé-doeleinden 

    mag gebruiken 

5. wagen via een systeem van autodelen 

6. andere: ……………………………………… 

Jaar van aankoop (of ter beschikkingstelling) 
 

                     

Bouwjaar  
 

                         

Brandstof 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 

1. LPG  

2. benzine 

3. diesel 

4. andere :  ..........................................................  

Totale kilometerstand 
 

                               km 

Aantal kilometers dat de afgelopen 12 maanden 
met deze wagen werd afgelegd (raadpleeg 
eventueel het onderhoudsboekje) 

 

                               km 

Is deze wagen langer dan 1 jaar ter beschikking? 
 
1. ja  ga naar de volgende kolom of deel 2 
2. neen 

Hoeveel kilometers heeft u met een eventueel 
vorige wagen afgelegd tijdens de resterende 
periode van die 12 maanden ? 
Opgelet ! Deze vraag enkel beantwoorden als deze 
wagen niet meer ter beschikking is. Indien uw huidige 
wagen uw 1ste wagen is, schrijf dan "0".  

 
 
 

                               km 
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WAGEN 2 WAGEN 3 
 
 ............................................................................  

 
 ............................................................................  

1. auto 

2. bestelwagen 

3. ander :  .............................................................  

1. auto 

2. bestelwagen 

3. ander :  ............................................................  

1. door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht 

2. door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands 
gekocht 

3. bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag 
gebruiken 

4. bedrijfswagen die ik niet voor privé-doeleinden 

    mag gebruiken 

5. wagen via een systeem van autodelen 

6. andere: ……………………………………… 

1. door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht 

2. door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands 
gekocht 

3. bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag 
gebruiken 

4. bedrijfswagen die ik niet voor privé-doeleinden 

    mag gebruiken 

5. wagen via een systeem van autodelen 

6. andere: ……………………………………… 

 

                     

 

                     

 

                        

 

                       

1. LPG  

2. benzine 

3. diesel 

4. andere :  ...........................................................  

1. LPG  

2. benzine 

3. diesel 

4. andere :  ..........................................................  

 

                               km 

 

                               km 

 

                               km 

 

                               km 

 
1. ja  ga naar de volgende kolom of deel 2 
2. neen 

 
1. ja  ga naar deel 2 
2. neen 

 
 
 

                               km 
 
 
 

 
 
 

                               km 
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Indien uw gezin over geen snor- of bromfietsen of motors beschikt, ga dan naar DEEL 3 op 
bladzijde 7 

DEEL 2: SNORFIETSEN, BROMFIETSEN EN MOTORS 

 

De volgende vragen gaan over de motors, snor-, en bromfietsen die uw gezin ter beschikking 
heeft.  
Vul voor elk voertuig  één kolom in. 
Als uw gezin over meer dan drie snor- of bromfietsen of motors kan beschikken, vul dan deze 
gegevens in voor de drie meest gebruikte. 

 
 VOERTUIG 1 

Merk (bv. "Honda") en Model (bv. "Camino") 
 
 .............................................................................  

Welk soort voertuig ? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 

1. snorfiets 

2. bromfiets 

3. motor 

Op welke wijze is dit voertuig ter beschikking 
gekomen ? 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 

1. door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht 

2. door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands 
gekocht 

3. andere: ………………………………………. 

Jaar van aankoop (of ter beschikkingstelling) 
 

                    
  

Bouwjaar  
 

                      
  

Brandstof 
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk 

 

1. benzine 

2. tweetakt 

3. andere :  ...........................................................  

Totale kilometerstand  
 

                               km 
  

Aantal kilometers dat de afgelopen 12 maanden 
met dit voertuig werd afgelegd  

 

                               km  

Is dit voertuig langer dan 1 jaar ter beschikking ? 
1. ja ga naar de volgende kolom of deel 3 
2. neen 

Hoeveel kilometers heeft u met een eventueel 
vorig soortgelijk voertuig afgelegd tijdens de 
resterende periode van die 12 maanden ? 
Opgelet ! Deze vraag enkel beantwoorden als dit 
voertuig niet meer ter beschikking is. Indien uw huidig  
voertuig uw 1ste voertuig is, schrijf dan "0".   

 
 
 

                               km 
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VOERTUIG 2 VOERTUIG 3 
 
 .............................................................................  

 
 .............................................................................  

1. snorfiets 

2. bromfiets 

3. motor 

1. snorfiets 

2. bromfiets 

3. motor 

1. door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht 

2. door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands       
gekocht 

3. andere: ………………………………………… 

1. door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht 

2. door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands 
gekocht 

3. andere: ……………………………………….. 

 

                     
  

 

                     
  

 

                          
  

 

                        
  

 

1. benzine 

2. tweetakt 

3. andere :  ...........................................................  

 

1. benzine 

2. tweetakt 

3. andere :  ...........................................................  

 

                               km 
  

 

                               km 
  

 

                               km  

 

                               km  

1. ja  ga naar de volgende kolom of deel 3 
2. neen 

1. ja  ga naar deel 3 
2. neen 

 
 
 

                               km 

 
 
 

                               km 
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DEEL 3: ALGEMENE GEGEVENS 

 
 
1.  Wat is gemiddeld het totale maandelijkse netto-inkomen van uw gezin?  
Omcirkel het juiste cijfer, één antwoord mogelijk.  
(Met een gezin bedoelen we alle personen die wonen op het adres waar u feitelijk woont.) 
 

 

Het totale maandelijkse netto-inkomen van een gezin 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 het gezin (alle personen in uw gezin) 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-gezinsinkomen: 1.  0 - 1.500 €  per maand 

    2.  1.501 - 2.000 €  per maand 

    3.  2.001 - 3.000 € per maand 

    4.  3.001 - 4.000 €  per maand 

    5.  4.001 – 5.000 € per maand 

    6.  meer dan 5.000 €  per maand 

 
2. Uit hoeveel personen bestaat uw gezin (uzelf inbegrepen)?  
(Met een gezin bedoelen we alle personen die wonen op het adres waar u feitelijk woont.) 

 
Aantal personen:            
 

 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 


