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LASAB015 / LASAC015 /LASAD015 / LASAE015 / LASAF015 / LASAH015 / 
LASAI015 / LASAJ015 / LASAK015 
 
- HOWNER 
Is dit een eigen woning, wordt de woning gehuurd, of woont u bij anderen in?  

1. eigendom 
2. gehuurd (hoofdhuurder, evt. samen met partner) 
3. onderhuur 
4. inwoning (iemand anders betaalt de huur/de hypotheek) 
5. gratis woning (bijv. dienstwoning) 

 
- MORTGA 
Is uw woning vrij van hypotheeklasten of hebt u nog verplichtingen? 

1. geen hypotheek  
2. wel hypotheek  

 
- MOVEFUT (This question was asked in waves B, C, D, E) 
Denkt u de komende jaren te willen verhuizen?  

1. nee  
2. ja  

 
- YNEIGH 
Hoeveel jaar woont u al in deze wijk of buurt?  
_______ jaar  
 
- PLEAS 
Vindt u het over het algemeen prettig wonen in deze buurt? 

1. nee  
2. ja  

 
- SAFE 
Voelt u zich 's avonds veilig op straat in deze buurt?  

1. nee  
2. ja  
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LAS2B015 
 
- HOWNER 
Is dit een eigen woning, wordt de woning gehuurd, of woont u bij anderen in?  

1. eigendom 
2. gehuurd (hoofdhuurder, evt. samen met partner) 
3. onderhuur 
4. inwoning (iemand anders betaalt de huur/de hypotheek) 
5. gratis woning (bijv. dienstwoning) 

 
- MORTGA 
Is uw woning vrij van hypotheeklasten of hebt u nog verplichtingen? 

1. geen hypotheek  
2. wel hypotheek  

 
- MOVEFUT 
Denkt u de komende jaren te willen verhuizen?  

1. nee  
2. ja  

 
- YNEIGH 
Hoeveel jaar woont u al in deze wijk of buurt?  
_______ jaar  
 
- PLEAS 
Vindt u het over het algemeen prettig wonen in deze buurt? 

1. nee  
2. ja  

 
- SAFE 
Voelt u zich 's avonds veilig op straat in deze buurt?  

1. nee  
2. ja  

 
 - MOVTYPH 
 Er is slechts dan sprake van een woongroep als de bewoners een gezamenlijk 

huishouden voeren, d.w.z. dat ze minimaal drie keer per week samen eten. Woont 
men in een huis, maar zonder dat men huiselijke verkeer heeft, dan vormt men dus 
geen woongroep. 
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Naar wat voor soort woning denkt u te gaan verhuizen? 
      1. inwonen bij kinderen 
      2. een huis delen met andere familieleden 
      3. een huis delen met vrienden 
      4. wooneenheid met gemeenschappelijke voorzieningen 
      5. serviceflat 
      6. bejaardenflat (met lift) 
      7. bejaardenwoning (laagbouw) 
      8. bejaardenwoning met dienstverlening 
      9. aanleunwoning (bij een bejaardentehuis) 
     10. verzorgingstehuis 
     11. verpleegtehuis 
     12. zelfstandige woning 
     13. anders 
 

 - MOVTYPI 
 Wat voor soort zelfstandige woonruimte denkt u dat dat zal zijn ? 

      1. eengezinshuis, rijtjeswoning 
      2. eengezinshuis, twee onder één kap 
      3. bungalow of vrijstaand eengezinshuis 
      4. flat (met lift) 
      5. flat (zonder lift) 
      6. boerderij of bedrijfswoning 
      7. portiekwoning 

 
 - MOVTYPS 
 anders, type woning (specificeer) 
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- MOVREA 
 Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan verhuizen ? 

      1. mijn gezondheid laat te wensen over 
      2. de gezondheid van mijn partner laat te wensen over 
      3. ik ga trouwen / ongehuwd samenwonen 
     4. vanwege scheiding 
      5. ik wil meer privacy 
      6. ik wil meer gezelligheid 
      7. ik wil anderen niet tot last zijn 
      8. ik wil dichter bij mijn familie of vrienden gaan wonen 
      9. vanwege het werk 
     10. de huidige woning is te groot 
     11. de huidige woning is te klein 
     12. de huidige woning is te duur 
     13. de huidige woning voldoet om andere redenen niet 
     14. de buurt bevalt me niet 
     15. ik wil dichter bij allerlei voorzieningen gaan wonen 
     16. de huidige woning wordt gesloopt of gerenoveerd 
     17. andere reden 
 

 - MOVREAS 
 de andere reden om te verhuizen: (specificeer) 
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LASAG015 
 
- GHOWNER 
Is dit een eigen woning, wordt de woning gehuurd, of woont u bij anderen in?  

1. eigendom 
2. gehuurd (hoofdhuurder, evt. samen met partner) 
3. onderhuur 
4. inwoning (iemand anders betaalt de huur/de hypotheek) 
5. gratis woning (bijv. dienstwoning) 

 
- GMORTGA 
Is uw woning vrij van hypotheeklasten of hebt u nog verplichtingen? 

1. geen hypotheek 
2. wel hypotheek  

 
- GYNEIGH 
Hoeveel jaar woont u al in deze wijk of buurt?  
_______ jaar  
 
- PLEAS 
Vindt u het over het algemeen prettig wonen in deze buurt? 

1. nee  
2. ja  

 
- GSAFE 
Voelt u zich 's avonds veilig op straat in deze buurt?  

1. nee  
2. ja  

 
 - GHOUSE2, GHS21-GHS26 

Mensen gaan regelmatig naar een tweede verblijf, zoals een vakantiehuis, een 
stacaravan of een boot. We bedoelen een min of meer vaste bestemming waar u 
minimaal een maand per jaar bent. Dat kan in een aaneengesloten periode zijn of in 
kortere perioden, bijvoorbeeld de weekends. 
Heeft u in het afgelopen jaar verblijf gehad in of op (meerdere antwoorden mogelijk): 
0. geen enkel tweede verblijf 
1. een tweede woning, een vakantiewoning of appartement of een stacaravan of een 

huisje in een recreatiepark 
2. een caravan of een tent op een vaste camping 
3. een rijdende caravan, camper of een tent op verschillende campings 
4. een boot 
5. een woning van familie of bekenden 
6. een ander tweede verblijf, (GHS6S:) kunt u mij vertellen welke ander tweede 

verblijf? 
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Indien antwoord=2, een tweede woning, een vakantiewoning of appartement of 
een stacaravan of een huisje in een recreatiepark: 
- GH21OWN    
Is dit verblijf uw eigen bezit? 

1. eigen bezit, zonder hypotheek 
2. eigen bezit, met hypotheek 
3. huur of betaald verblijf 
4. anders, nl. …. (GH21OWNS: specificeer) 

 
Indien antwoord=3, een caravan of een tent op een vaste camping 
- GH22OWN    
Is dit verblijf uw eigen bezit? 

1. eigen bezit, zonder hypotheek 
2. eigen bezit, met hypotheek 
3. huur of betaald verblijf 
4. anders, nl. …. (GH22OWNS: specificeer) 

 
De volgende vragen gaan over het verblijf waar u het langst bent geweest. 
Interviewer: eventueel optellen 
 
- GH2DURA 
Hoe lang bent u er in het afgelopen jaar in totaal geweest ? 

1. een of twee maanden 
2. drie of vier maanden 
3. ongeveer een half jaar 
4. het grootste deel van het jaar 

 
- GH2LOC 
Waar staat uw tweede verblijf? / Waar gaat u meestal naar toe?  

1. de regio of provincie waar u woont 
2. elders binnen Nederland   GH2LOCSP In welke provincie in Nederland 
3. binnen Europa  GH2LOCSP In welke land binnen Europa? 
4. buiten Europa   GH2LOCSP In welke land buiten Europa? 
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