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N.B. 1 f  (gulden)= ca. € 0,45  
 
LASAB019 
 
- INCDECL 
Bent u de laatste vijf jaar achteruitgegaan in uw inkomen? (Persoonlijk inkomen, 
zonder inkomen van partner) 

1. nee 
2. ja, minder dan f 100 netto per maand  
3. ja, f 100 tot f 200  ,, ,, 
4. ja, f 200 tot f 300  ,, ,, 
5. ja, f 300 tot f 400  ,, ,,  
6. ja, f 400 tot f 500  ,, ,,  
7. ja, meer dan f 500  ,, ,,  

 
- INCSAT1 
Bent u tevreden met de hoogte van uw inkomen? 

1. ontevreden 
2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 

 
- INCSAT2 
Bent u tevreden over hoe u van dit inkomen kunt leven? 

1. ontevreden 
2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 

 
- INCFUTU 
Verwacht u dat dit inkomen de komende twee jaar: 

1. achteruit gaat 
2. gelijk blijft 
3. vooruit gaat 
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LASAC019 / LASAD019 
 
- INCDECL 
Bent u de laatste drie jaar achteruitgegaan in uw inkomen? (Persoonlijk inkomen, 
zonder inkomen van partner) 

1. nee 
2. ja, minder dan f 100 netto per maand  
3. ja, f 100 tot f 200  ,, ,, 
4. ja, f 200 tot f 300  ,, ,, 
5. ja, f 300 tot f 400  ,, ,,  
6. ja, f 400 tot f 500  ,, ,,  
7. ja, meer dan f 500  ,, ,,  

 
- INCDCLM, INCDCLY 
Kunt u aangeven op welk moment deze achteruitgang plaats vond? 
Interviewer: Als de respondent meerdere periodes opgeeft,  kies dan periode van het 
HOOGSTE bedrag. 
 
- INCSAT1 
Bent u tevreden met de hoogte van uw inkomen? 

1. ontevreden 
2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 

 
- INCSAT2 
Bent u tevreden over hoe u van dit inkomen kunt leven? 

1. ontevreden 
2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 

 
- INCFUTU 
Verwacht u dat dit inkomen de komende twee jaar: 

1. achteruit gaat 
2. gelijk blijft 
3. vooruit gaat 
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LASAE019 / LASAF019 
 
- INCSAT1 
Bent u tevreden met de hoogte van uw inkomen? 

1. ontevreden 
2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 

 
- INCSAT2 
Bent u tevreden over hoe u van dit inkomen kunt leven? 
  1. ontevreden 

2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 

 
 
LAS2B019 / LASMB019 
 
- INCDECL 
Bent u de laatste vijf jaar achteruitgegaan in uw inkomen? 
Toelichting: Inkomen van partner dus NIET mee tellen 
 
In 2B: 
  1. nee 

  2. ja, minder dan 45,45 euro ( 100) netto per maand 

    3. ja, 45,45 tot 90,90 euro ( 100 tot  200) netto per maand 

    4. ja, 90,90 tot 136,36 euro ( 200 tot  300) netto per maand 

    5. ja, 136,36 tot 181,81 euro ( 300 tot  400) netto per maand 

    6. ja, 181,81 tot 227,27 euro ( 400 tot  500) netto per maand 

    7. ja, meer dan 227,27 euro ( 500) netto per maand 
 
In MB:  
  1. nee 
    2. ja, minder dan 45 euro netto per maand 
    3. ja, 45 tot 136 euro netto per maand 
    4. ja, 136 tot 227 euro netto per maand 
    5. ja, 227 tot 318 euro netto per maand 
    6. ja, 318 tot 410 euro netto per maand 
    7. ja, meer dan 410 euro netto per maand 
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- INCSAT1 
Bent u tevreden met de hoogte van uw inkomen? 
Het gaat nu over het gezamenlijke inkomen in uw huishouden. 
  1. ontevreden 

2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 

 
- INCSAT2 
In 2B: 
Bent u tevreden over hoe u van dit inkomen kunt leven? 
  1. ontevreden 

2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 

 
In MB: 
Bent u tevreden over hoe u van dit inkomen kunt leven? 
  1. ontevreden 

2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 

 
 
LASAG019 / LASAH019 / LAS3B019 / LASAI019 / LASAJ019 / LASAK019 
 
- INCDECL 
Bent u de laatste drie jaar achteruitgegaan in uw inkomen? 
Toelichting: Inkomen van partner dus NIET mee tellen 
  1. nee 
    2. ja, minder dan 45 euro netto per maand 
    3. ja, 45 tot 136 euro netto per maand 
    4. ja, 136 tot 227 euro netto per maand 
    5. ja, 227 tot 318 euro netto per maand 
    6. ja, 318 tot 410 euro netto per maand 
    7. ja, meer dan 410 euro netto per maand 
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- INCDCLM, INCDCLY 
Kunt u aangeven in welke maand en jaar deze achteruitgang plaats vond? 
Interviewer: Als de respondent meerdere periodes opgeeft, kies dan periode van het 
HOOGSTE bedrag. 
 
- INCSAT1 
Bent u tevreden met de hoogte van uw inkomen? 
  1. ontevreden 

2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 

 
- INCSAT2 
Bent u tevreden over hoe u van dit inkomen kunt leven? 
  1. ontevreden 

2. een beetje ontevreden 
3. gaat wel 
4. een beetje tevreden 
5. tevreden 
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