LASA 017 - Income

Main interview (IN)

Questionnaires: LASAB017 / LASAC017 / LASAD017 / LASAE017 / LAS2B017 /
LASAF017 / LASAG017 / LASAH017 / LAS3B017 / LASMB017 / LASAI017

LASAB017
- RESPINC
Heeft u een eigen inkomen?
Toelichting: Hiermee bedoelen wij een inkomen uit werk of werk dat u vroeger
gedaan heeft, maar ook uitkeringen, zoals pensioen en AOW, of dividend dat op uw
eigen naam binnenkomt.
- PARTINC
Heeft uw partner een eigen inkomen?
Toelichting: Hiermee bedoelen wij een inkomen uit werk of werk dat uw partner
vroeger gedaan heeft, maar ook uitkeringen, zoals pensioen en AOW, of dividend
dat op uw partners naam binnenkomt. Inkomen van uzelf moet u dus niet meetellen.

LASAC017/LASAD017/LASAE017
- RESPINC
Heeft u een eigen inkomen?
Toelichting: Hiermee bedoelen wij een inkomen uit werk of werk dat u vroeger
gedaan heeft, maar ook uitkeringen, zoals pensioen en AOW, of dividend dat op uw
eigen naam binnenkomt.
- PARTINC
Heeft uw partner een eigen inkomen?
Toelichting: Hiermee bedoelen wij een inkomen uit werk of werk dat uw partner
vroeger gedaan heeft, maar ook uitkeringen, zoals pensioen en AOW, of dividend
dat op uw partners naam binnenkomt. Inkomen van uzelf moet u dus niet meetellen.
- INCCAT
Income categories
Wilt u aan de hand van deze kaart aangeven in welke categorie [uw NETTO
inkomen]/[het NETTO inkomen van u en uw echtgenoot/partner tezamen] valt?
Noemt u maar het cijfer dat van toepassing is.
N.B. 1 Dutch Guilder (ƒ or gld) = ca. € 0,45)
Netto per maand
exclusief vakantie geld
1.
1.000-1.250 gld
2.
1.251-1.500 gld
3.
1.501-1.750 gld
4.
1.751-2.000 gld
5.
2.001-2.250 gld
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1.
2.
3.
4.
5.

Netto per jaar
exclusief vakantiegeld
12.000-15.000 gld
15.001-18.000 gld
18.001-21.000 gld
21.001-24.000 gld
24.001-27.000 gld
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2.251-2.500 gld
2.501-3.000 gld
3.001-3.500 gld
3.501-4.000 gld
4.001-4.500 gld
4.501-5.000 gld
5.001 gld of meer

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

27.001-30.000 gld
30.001-36.000 gld
36.001-42.000 gld
42.001-48.000 gld
48.001-54.000 gld
54.001-60.000 gld
60.001 gld of meer

LAS2B017
- RESPINC
Heeft u een eigen inkomen ?
Hiermee bedoelen wij een inkomen waarvoor u zelf werkt, maar ook uitkeringen, zoals
pensioen, AOW, of dividend dat op uw eigen naam binnenkomt. Voor alle gegevens
die wij verzamelen, geldt dat ze vertrouwelijk zijn, en niet doorgegeven worden aan
bijvoorbeeld de belastingdienst.
1. nee
2. ja
Wilt u mij vertellen uit welke bronnen u inkomsten heeft ?
Meerdere antwoorden mogelijk
(rinc01)
(rinc02)
(rinc03)
(rinc04)
(rinc05)
(rinc06)
(rinc07)
(rinc08)
(rinc09)
(rinc10)
(rinc11)
(rinc12)
(rinc14)

1. inkomen uit arbeid
2. inkomen uit vermogen, spaargelden, dividenden of verhuur onr. goed
3. winst uit zelfstandige onderneming
4. pensioen, VUT-geld of lijfrente
5. AOW of AWW
6. bijstand (ABW), RWW, IOAW, IOAZ
7. toeslagenwet
8. invaliditeitspensioen, wachtgeld ABP, AAW/WAO
9. wachtgeld, WW
10. andere sociale uitkering
11. alimentatie
12. kostgeld van huisgenoten (kinderen of anderen)
13. anders

- PARTINC
Heeft uw partner een eigen inkomen ? Hiermee bedoelen wij een inkomen waarvoor
uw partner werkt, maar ook uitkeringen, zoals pensioen, AOW, of dividend dat op
naam van uw partner binnenkomt.
1. nee
2. ja
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Wilt u mij vertellen uit welke bronnen uw partner inkomsten heeft ?
Meerdere antwoorden mogelijk
(pinc01)
(pinc02)
(pinc03)
(pinc04)
(pinc05)
(pinc06)
(pinc07)
(pinc08)
(pinc09)
(pinc10)
(pinc11)
(pinc12)
(pinc14)

1. inkomen uit arbeid
2. inkomen uit vermogen, spaargelden, dividenden of verhuur onr. goed
3. winst uit zelfstandige onderneming
4. pensioen, VUT-geld of lijfrente
5. AOW of AWW
6. bijstand (ABW), RWW, IOAW, IOAZ
7. toeslagenwet
8. invaliditeitspensioen, wachtgeld ABP, AAW/WAO
9. wachtgeld, WW
10. andere sociale uitkering
11. alimentatie
12. kostgeld van huisgenoten (kinderen of anderen)
13. anders

- INCCAT
Netto maandelijkse AOW bedragen, met of zonder ziekenfondspremie
(volledige pensioen, 100% verzekerd)
incl. ziekenfondspremie zonder zkf-premie
voor alleenstaanden
787,40 euro
860,95 euro
gehuwden (zonder toeslag) 554,45 euro
605,20 euro
gehuwden (met toeslag)
1022,64 euro
1124,15 euro
1-ouder met kind < 18 jr
950,88 euro
1042,29 euro
Alle heffingskortingen zijn hierbij toegepast.
Interviewer: bied kaart 2 (in euro) of kaart 3 (in gulden) aan. Respondenten die alleen
zakgeld hebben in laagste categorie zetten
Wilt u aan de hand van deze kaart aangeven in welke categorie
[uw NETTO inkomen valt, alle genoemde bronnen bij elkaar genomen?]/
[het NETTO inkomen van u en uw partner tezamen valt, alle genoemde bronnen bij
elkaar genomen?]
Noemt u maar het cijfer dat van toepassing is.
Netto per maand
exclusief vakantie geld
1. 454 - 567 euro
2. 568 - 680 euro
3. 681 - 794 euro
4. 795 - 907 euro
5. 908 - 1021 euro
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Netto per jaar
exclusief vakantiegeld
1. 5445 - 6806 euro
2. 6807 - 8168 euro
3. 8169 - 9529 euro
4. 9530 - 10890 euro
5. 10891 - 12252 euro
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1022 - 1134 euro
1135 - 1361 euro
1362 - 1588 euro
1589 - 1815 euro
1816 - 2042 euro
2043 - 2269 euro
2270 euro of meer

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12253 - 13613 euro
13614 - 16336 euro
16337 - 19058 euro
19059 - 21781 euro
21782 - 24504 euro
24505 - 27226 euro
27227 euro of meer

LASAF017
- RESPINC
Heeft u een eigen inkomen ?
Hiermee bedoelen wij een inkomen waarvoor u zelf werkt, maar ook uitkeringen, zoals
pensioen, AOW, of dividend dat op uw eigen naam binnenkomt. Voor alle gegevens
die wij verzamelen, geldt dat ze vertrouwelijk zijn, en niet doorgegeven worden aan
bijvoorbeeld de belastingdienst.
1. nee
2. ja
- PARTINC
Heeft uw partner een eigen inkomen ? Hiermee bedoelen wij een inkomen waarvoor
uw partner werkt, maar ook uitkeringen, zoals pensioen, AOW, of dividend dat op
naam van uw partner binnenkomt.
1. nee
2. ja
- INCCAT
Netto maandelijkse AOW bedragen, met of zonder ziekenfondspremie
(volledige pensioen, 100% verzekerd)
incl. ziekenfondspremie zonder zkf-premie
voor alleenstaanden
834,78 euro
914,84 euro
gehuwden (zonder toeslag) 582,09 euro
637,03 euro
gehuwden (met toeslag) 1063,93 euro
1173,40 euro
1-ouder met kind < 18 jr
998,46 euro
1097,57 euro
Alle heffingskortingen zijn hierbij toegepast.
Interviewer: bied kaart 3 aan. Respondenten die alleen zakgeld hebben in laagste
categorie zetten
Wilt u aan de hand van deze kaart aangeven in welke categorie
[uw NETTO inkomen valt?]/
[het NETTO inkomen van u en uw partner tezamen valt ?]
Noemt u maar het cijfer dat van toepassing is.
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Questionnaires: LASAB017 / LASAC017 / LASAD017 / LASAE017 / LAS2B017 /
LASAF017 / LASAG017 / LASAH017 / LAS3B017 / LASMB017 / LASAI017

Netto per maand
exclusief vakantie geld
1. 454 - 567 euro
2. 568 - 680 euro
3. 681 - 794 euro
4. 795 - 907 euro
5. 908 - 1021 euro
6. 1022 - 1134 euro
7. 1135 - 1361 euro
8. 1362 - 1588 euro
9. 1589 - 1815 euro
10. 1816 - 2042 euro
11. 2043 - 2269 euro
12. 2270 euro of meer

Netto per jaar
exclusief vakantiegeld
1. 5445 - 6806 euro
2. 6807 - 8168 euro
3. 8169 - 9529 euro
4. 9530 - 10890 euro
5. 10891 - 12252 euro
6. 12253 - 13613 euro
7. 13614 - 16336 euro
8. 16337 - 19058 euro
9. 19059 - 21781 euro
10. 21782 - 24504 euro
11. 24505 - 27226 euro
12. 27227 euro of meer

- INCC5S
[Is uw NETTO inkomen hoger dan 935 euro per maand?]/
[Is het NETTO inkomen van u en uw partner tezamen]
hoger dan 935 euro per maand?
1. 935 euro of lager
2. hoger dan 935 euro
- INCC7S (COMPUTED)
[Is uw NETTO inkomen hoger dan 1335 euro per maand?]/
[Is het NETTO inkomen van u en uw partner tezamen]
hoger dan 1335 euro per maand?
1. 1335 euro of lager
2. hoger dan 1335 euro

LASAG017
- RESPINC
Heeft u een eigen inkomen ?
Hiermee bedoelen wij een inkomen waarvoor u zelf werkt, maar ook uitkeringen, zoals
pensioen, AOW, of dividend dat op uw eigen naam binnenkomt. Voor alle gegevens
die wij verzamelen, geldt dat ze vertrouwelijk zijn, en niet doorgegeven worden aan
bijvoorbeeld de belastingdienst.
1. nee
2. ja
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- PARTINC
Heeft uw partner een eigen inkomen ? Hiermee bedoelen wij een inkomen waarvoor
uw partner werkt, maar ook uitkeringen, zoals pensioen, AOW, of dividend dat op
naam van uw partner binnenkomt.
1. nee
2. ja
- INCCAT
Bruto (inclusief bijdrage Zvw met heffingskorting) en netto (zonder bijdrage
Zvw en zowel zonder als met heffingskorting). Het betreft maandelijks
AOW- bedragen, exclusief vakantiegeld.
NB Heffingskorting is een korting op de loonheffing (= loonbelasting en premies
volksverzekeringen Anw en AWBZ) die men moet betalen bij inkomsten uit arbeid.
Voor de meeste ouderen zullen de bedragen zonder heffingskorting gelden.

(in EURO's)
bruto
alleenstaanden
1011,98
alleenstaande ouder
1253,50
gehuwden, geregistreerde partners
en ongehuwden met een gezamenlijke
huishouding (beiden 65+)
697,37
gehuwden etc, partner<65, geen toeslag 697,37
gehuwden etc, partner<65, wel toeslag 1379,88

netto zonder
h-korting
939,12
1134,50

647,16
647,16
1185,70

netto met
h-korting
780,87
966,92

538,41
538,41
1064,37

Interviewer: bied kaart 3 aan
respondenten die alleen zakgeld hebben in laagste categorie zetten
Wilt u aan de hand van deze kaart aangeven in welke categorie
[uw NETTO inkomen valt?]/
[het NETTO inkomen van u en uw partner tezamen valt ?]
Noemt u maar het cijfer dat van toepassing is.
Kaart 3
netto per maand
netto per jaar
exclusief vakantiegeld
1. 454 - 567
5445 - 6806
2. 568 - 680
6807 - 8168
3. 681 - 794
8169 - 9529
4. 795 - 907
9530 - 10890
5. 908 - 1021
10891 - 12252
6. 1022 - 1134
12253 - 13613
7. 1135 - 1361
13614 - 16336
8. 1362 - 1588
16337 - 19058
9. 1589 - 1815
19059 - 21781
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LASAF017 / LASAG017 / LASAH017 / LAS3B017 / LASMB017 / LASAI017

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1816 - 2042
2043 - 2269
2270 - 2495
2496 - 2722
2723 - 2949
2950 - 3147
3177 - 3403
3404 - 3630
3631 - 3857
3858 - 4084
4085 - 4311
4312 - 4537
4538 - 4991
4992 - 5445
5446 of meer

21782 - 24504
24505 - 27226
27227 - 29949
29950 - 32672
32673 - 35395
35396 - 38117
38118 - 40840
40841 - 43562
43563 - 46286
46287 - 49009
49010 - 51731
51732 - 54454
54455 - 59899
59900 - 65344
65345 of meer

- INCC5S
976,67 euro per maand = 11720 euro per jaar
Is uw NETTO inkomen hoger dan 976,67 euro per maand?
1. 976,67 euro of lager
2. hoger dan 976,67 euro
- INCC7S
1340 euro per maand = 16080 euro per jaar
Is het NETTO inkomen van u en uw partner tezamen hoger dan 1340 euro per
maand?
1. 1340 euro of lager
2. hoger dan 1340 euro
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LASAH017 / LAS3B017 / LASMB017
- RESPINC
Heeft u een eigen inkomen ?
Hiermee bedoelen wij een inkomen waarvoor u zelf werkt, maar ook uitkeringen, zoals
pensioen, AOW, of dividend dat op uw eigen naam binnenkomt. Voor alle gegevens
die wij verzamelen, geldt dat ze vertrouwelijk zijn, en niet doorgegeven worden aan
bijvoorbeeld de belastingdienst.
1. nee
2. ja
(Indien respondent partner heeft)
- PARTINC
Heeft uw partner een eigen inkomen? Hiermee bedoelen wij een inkomen waarvoor
uw partner werkt, maar ook uitkeringen, zoals pensioen, AOW of dividend dat op naam
van uw partner binnenkomt.
1. nee
2. ja
- INCCAT ONDERSTAANDE TABEL GELDT VOOR MB, H EN 3B UITZOEKEN
Bruto (inclusief bijdrage Zvw met heffingskorting) en netto (zonder bijdrage
Zvw en zowel zonder als met heffingskorting). Het betreft maandelijks
AOW- bedragen, exclusief vakantiegeld.
NB Heffingskorting is een korting op de loonheffing (= loonbelasting en premies
volksverzekeringen Anw en AWBZ) die men moet betalen bij inkomsten uit arbeid.
Voor de meeste ouderen zullen de bedragen zonder heffingskorting gelden.

(in EURO's)

bruto

alleenstaanden
1085,63
alleenstaande ouder
1368,48
gehuwden, geregistreerde partners
en ongehuwden met een gezamenlijke
huishouding (beiden 65+)
756,39
gehuwden etc, partner<65, geen toeslag 756,39
gehuwden etc, partner<65, wel toeslag 1479,13
gehuwden etc, partner<65, wel toeslag 1406,86
- 10%

netto zonder
h-korting

netto met
h-korting

843,73
1063,41

1008,56
1240,49

587,86
587,86
1149,79
1093,65

702,69
702,69
1291,12
1234,98

Interviewer: bied kaart aan.
Wilt u aan de hand van deze kaart aangeven in welke categorie uw NETTO inkomen
valt?
(Indien respondent partner heeft)
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Wilt u aan de hand van deze kaart aangeven in welke categorie het NETTO inkomen
van u en uw partner tezamen valt? Het gaat nu over het gezamenlijke inkomen in uw
huishouden.
Respondenten die alleen zakgeld hebben in laagste categorie zetten.
Kaart
netto per maand
netto per jaar
exclusief vakantiegeld
1. 454 - 567
5445 - 6806
2. 568 - 680
6807 - 8168
3. 681 - 794
8169 - 9529
4. 795 - 907
9530 - 10890
5. 908 - 1021
10891 - 12252
7. 1135 - 1361
13614 - 16336
8. 1362 - 1588
16337 - 19058
9. 1589 - 1815
19059 - 21781
10. 1816 - 2042
21782 - 24504
11. 2043 - 2269
24505 - 27226
12. 2270 - 2495
27227 - 29949
13. 2496 - 2722
29950 - 32672
14. 2723 - 2949
32673 - 35395
15. 2950 - 3147
35396 - 38117
16. 3177 - 3403
38118 - 40840
17. 3404 - 3630
40841 - 43562
18. 3631 - 3857
43563 - 46286
19. 3858 - 4084
46287 - 49009
20. 4085 - 4311
49010 - 51731
21. 4312 - 4537
51732 - 54454
22. 4538 - 4991
54455 - 59899
23. 4992 - 5445
59900 - 65344
24. 5446 of meer 65345 of meer
25. geweigerd te antwoorden
- INCC6S
1040 euro per maand = 12480 euro per jaar
Is uw NETTO inkomen hoger dan 1040 euro per maand?
1. 1040 euro of lager
2. hoger dan 1040 euro
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(Indien respondent partner heeft)
- INCC8S
1425 euro per maand = 17100 euro per jaar
Is het NETTO inkomen van u en uw partner tezamen hoger dan 1425 euro per
maand?
1. 1425 euro of lager
2. hoger dan 1425 euro

LASAI017
- RESPINC
Heeft u een eigen inkomen ?
Hiermee bedoelen wij een inkomen waarvoor u zelf werkt, maar ook uitkeringen, zoals
pensioen, AOW, of dividend dat op uw eigen naam binnenkomt. Voor alle gegevens
die wij verzamelen, geldt dat ze vertrouwelijk zijn, en niet doorgegeven worden aan
bijvoorbeeld de belastingdienst.
1. nee
2. ja
(Indien respondent partner heeft)
- PARTINC
Heeft uw partner een eigen inkomen? Hiermee bedoelen wij een inkomen waarvoor
uw partner werkt, maar ook uitkeringen, zoals pensioen, AOW of dividend dat op naam
van uw partner binnenkomt.
1. nee
2. ja
- INCCAT
Interviewer: bied kaart 3 aan. Respondenten die alleen zakgeld hebben in laagste
categorie zetten.
Noemt u maar het cijfer dat van toepassing is.
indien respondent geen partner heeft:
Wilt u aan de hand van deze kaart aangeven in welke categorie uw NETTO inkomen
valt?
(indien respondent partner heeft)
Wilt u aan de hand van deze kaart (3) aangeven in welke categorie het NETTO
inkomen van u en uw partner tezamen valt? Het gaat nu over het gezamenlijke
inkomen in uw huishouden.
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Kaart 3
netto per maand
netto per jaar
exclusief vakantiegeld
1. 454 - 567
5445 - 6806
2. 568 - 680
6807 - 8168
3. 681 - 794
8169 - 9529
4. 795 - 907
9530 - 10890
5. 908 - 1021
10891 - 12252
7. 1135 - 1361
13614 - 16336
8. 1362 - 1588
16337 - 19058
9. 1589 - 1815
19059 - 21781
10. 1816 - 2042
21782 - 24504
11. 2043 - 2269
24505 - 27226
12. 2270 - 2495
27227 - 29949
13. 2496 - 2722
29950 - 32672
14. 2723 - 2949
32673 - 35395
15. 2950 - 3147
35396 - 38117
16. 3177 - 3403
38118 - 40840
17. 3404 - 3630
40841 - 43562
18. 3631 - 3857
43563 - 46286
19. 3858 - 4084
46287 - 49009
20. 4085 - 4311
49010 - 51731
21. 4312 - 4537
51732 - 54454
22. 4538 - 4991
54455 - 59899
23. 4992 - 5445
59900 - 65344
24. 5446 of meer 65345 of meer
- INCC6S
1060 euro per maand = 12720 euro per jaar
Is uw NETTO inkomen hoger dan 1060 euro per maand?
1. 1060 euro of lager
2. hoger dan 1060 euro
- INCC8S
1450 euro per maand = 17400 euro per jaar
Is het NETTO inkomen van u en uw partner tezamen hoger dan 1450 euro per
maand?
1. 1450 euro of lager
2. hoger dan 1450 euro
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