
WOONVERBLIJF- EN HUISHOUDFORMULIER

Nu volgen er enkele vragen over het woonverblijf, voorzieningen en vaste huishouduitgaven

1. Type/model woning/gebouw 2. Constructiemateriaal woning 3. Staat van de woning
volgens de respondent

1. Flatwoning 1. Hout 1. Zeer goed
2. Huis op hoge neuten 2. Steen 2. Goed
3. beneden- en bovenwoning 3. Hout en steen 3. Redelijk
4. split-level 4. Andere………………………………………… 4. Slecht
5. anders nl…………………………………………………….. 5. Zeer slecht

4. Omvang van het woonverblijf 5. Wat voor soort woonverblijf is dit?

Totaal aantal vertrekken (excl. bad, 1. zelfstandig woonverblijf
toilet, keuken, berghok, balkon, gang, 2.bovenwoonverblijf
kantoorruimte) 3. benedenwoonverblijf
Aantal slaapkamers. 4. éénkamerwoonverblijf
Totale woonoppervlakte 5. deel van een multiwoonverblijf
 in m2 (schatten) 6. anders nl………………………..

9. geen antwoord

6. Wat is de gebruikstitel van het woonverblijf? Valuta
SRD US$ €

1. Eigendom van bewoner; geschatte huurwaarde over de maand……………
2. In huur; laatst betaalde huurprijs over de maand……………
3. In onderhuur; laatst betaalde huurprijs over de maand……………
4. In huurkoop; laatst bet.huurkoopprijs over de maand…………
5. Op andere wijze(benoemen)…………………………………….
   Geschatte huurwaarde 
6. dienst-/of bedrijfswoning; Geschatte huurwaarde
7 Weet niet
9 Geen antwoord Weet niet               = 99997

Bedrag

Geen antwoord = 99999

6b. Welke taal wordt in dit huishouden het meest gesproken?
Voor alleenstaanden (1-persoonshuishoudens): Welke taal spreekt u het meest?

Nederlands 01 Paramaccaans 09
Sranan tongo 02 Chinees 10
Sarnami 03 Frans 11
Javaans 04 Engels 12
Arowak 05 Portugees 13
Caraib 06 Andere taal 14
Saramaccaans 07 Geen antwoord 99
Aucaans 08 Weet niet 97

Voorzieningen van het huishouden 

7. Hoe komt dit woonverblijf hoofdzakelijk aan water?

Let wel: slechts een (1) antwoord mogelijk
1 via leiding: binnenshuis door welke instantie 1. SWM
2 via leiding: buitenshuis (<= 200 m) geleverd? 2. Min. NH
3 via leiding: buitenshuis (> 200 m) 3. Andere

7. Weet niet
4 regen in watertanks,regenbakken,regentonnen
5 put (<= 200 meters) v/h woonverblijf is het beschermd? 1. ja
6 put (> 200 meters) v/h woonverblijf 2. nee

7 kreek of rivier

8 anders 1 combinatie leidingwater en regenwater
2 overige, nl ……………………..

9 geen antwoord
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8a. Hoe geschiedt de electriciteitsvoorziening 
hoofdzakelijk?
Let wel: slechts een (1) antwoord mogelijk
1 rechtstreekse aansluiting op EBS
2 rechtstreekse aansluiting via NH en RO (overheid)
3 electriciteit via de buren
4 eigen generator (lichtmotor)
5 anders nl……………………….
6 geen electriciteitsvoorziening
7 weet niet
9 geen antwoord

8b.Wat voor soort brandstof wordt 
hoofdzakelijk gebruikt om te koken?

1 gas
2 hout/ houtskool
3 petroleum
4 elektriciteit
5 anders nl……………………………………
6 kookt niet
7 weet niet
9 geen antwoord

9. Wat voor soort telecommunicatiemiddelen heeft dit huishouden?
Instr: Meer antwoorden mogelijk

1. Vaste aansluiting 5. geen telefoon / radiozender
2. Cellulair 7. weet niet
3. Fixed cellulair / FRA 9. geen antwoord
4. Radio zender

10. Beschikt dit huishouden over de volgende 
goederen en diensten?
Instr: Meer antwoorden mogelijk 1.Ja 2. Neeg j

1. een computer in werkende staat
2. een internet aansluiting
7. weet niet
9. geen antwoord

11. Was uw huishoudinkomen in de periode ……………………...……………………………. volgens u  
     voldoende om de uitgaven van dit huishouden te dekken?

1.ruim voldoende
2.voldoende EINDE INTERVIEW, BEDANK RESPONDENT VOOR MEDEWERKING.

3.net genoeg

4.onvoldoende
5.zeer onvoldoende
7.weet niet Ga naar vraag 12
9.geen antwoord 

12. Hoeveel zou er volgens u aan extra huishoudinkomen nodig zijn?

SRD
Weet niet 99997
Onbekend 99999
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