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Pilot Long Form

De Economische Census 2014 wordt gehouden om exacte en actuele data te
verzamelen betreffende alle instellingen die economische activiteiten
uitvoeren en om tegemoet te komen aan de vraag van businessstatistieken in
Aruba.
Deze data zal verzameld worden doorheen de maanden september tot
december 2014.
Deelname aan de Economische Census vormt geen bedreiging voor de
privacy van Uw instantie. Het is strafbaar om individuele gegevens door
tegeven aan individuele personen of instanties, hetzij privaat of publiek.

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Zaterdag

1

Zondag

Kruis het hokje
aan met een X.
Zie voorbeeld:

X

3 7 1 2

2

3

4

5

6 of meer

Tot

Van

Dinsdag
Woensdag

Informatie te krijgen van algemene
overheidsorganisaties
Lbs

Gas in Afl.

Interactie met algemene overheidsorganisaties
(Bedrijfs) internetbankieren
Toegang tot andere financiële diensten

BEDRIJF & MILIEU
Heeft u één or meer van deze systemen of toestellen

15 geïnstalleerd/gekocht/geimplementeerd of enige maatregelen
getroffen om meer grondstofefficient of milieuvriendelijk te
worden?
Ja
Nee

Aanbieden van klantendiensten
Interne of externe aanwerving
Opleiding van personeel

Windturbine

Gebruikt deze vestiging één van volgende sociale

20 media (facebook, twitter, youtube, picassa, instagram)

9

Ontwikkelen van een beeld of marktproduct

Onderverhuurd

Automatische schakelaars om air-conditioning gebruik te
verminderen

Krijgn/reagereno op meningen van klanten

Eigendom

Automatische schakelaars om watergebruik te verminderen

Gratis gebruikt

Wordt een ander deel van het gebouw gebruikt voor

Recyclage van papier/golfkarton, plastiek (flessen, stoelen, …),
aluminium (blikken, …)
Aanschaf van een elektrisch/biobrandstof/hybride voertuig

Ja

(Internationale) Groene standarisatie protocollen
geimplementeerd (EN ISO 14001:2004standards, EarthCheck

Nee

BEDRIJF & TECHNOLOGIE

Vrijdag

Heeft de vestiging bedrijfsvoertuigen dat enkel voor

11 commerciële doeleinden worden gebruikt?
STRUCTURELE KENMERKEN

Uit hoeveel verdiepingen bestaat deze vestiging?
5

6 of meer

Specificeer aantal

4 Wat is de oppervlakte in m2 van deze vestiging? Enkel

16

Hebben afgelopen week personen werkzaam bij deze
vestiging computers, laptops, tablets of smartphones
gebruikt, beschikbaar gesteld door deze vestiging?

Nee

TRANSPORT & BUSINESS TERREIN
Zondag

Ja

Nee

Klanten betrekken in de ontwikkeling en
innovatie van goederen en diensten
Specificeer

Andere

Stimuleringsprogramma’s voor werknemers om efficiënter
gebruik van energie en grondstoffen te bevorderen op het werk
en bij de werknemer thuis

Nee

Ja

VERVOLG MET 14

12 Gelieve het aantal voertuigen per type voertuig aan te geven:
Indien je vestiging auto’s verhuurt, gelieve het totaal verhuurauto’s niet
mee te tellen.
Totaal aantal
Totaal aantal

Passagiersvoertuig/
Vans

Motorfietsen/
bromfietsen

Vrachtwagens/
Bussen

Quads/
Carts

binnenruimten meerekenen

Ja

Nee

21 Werd deze vestiging slachtoffer van een misdrijf
gedurende de laatste 12 maanden?
Ja

Nee

is de oppervlakte van de “open-lucht” ruimte gebruikt
5 Wat
door deze vestiging voor commerciële doeleinden?
Vb. klanten bedienen, producten verkopen

Gelieve de brandstofuitgaven in Afl. van deze vestiging

13 voor de maand Augustus 2014 aan te geven:
Benzine in Afl.

de vestiging worden routinematig gebruikt door personen
werkzaam bij de vestiging?

deze vestiging slachtoffer werd van een misdrijf,
22 Indien
wat waren de meest voorkomende misdrijven?
Aantal incidenten

Totaal aantal
personen die dit
apparaat gebruiken

Inbraak

Voertuigdiefstal

Totaal aantal
personen die dit
apparaat gebruiken

Overval

Diefstal uit voertuig

Totaal aantal
personen die dit
apparaat gebruiken

Gebruikten gedurende afgelopen week personen

18 werkzaam bij deze vestiging internet voor commerciële
doeleinden? Indien ja, geef aan hoeveel personen.

m

Diesel in Afl.

Aantal incidenten

Tablet(s)

2

“Open-lucht” ruimte: de som van de oppervlakte gebruikt door de
vestiging buiten de buitenmuren

VERVOLG MET 24

VERVOLG MET 21

17 Welk van de volgende aparaten beschikbaar gesteld door
Computer(s)/
Laptop(s)

BEDRIJF & VEILIGHEID

Smartphone(s)

m2

Nee

Programs, EMAS, TNO Certification, Small business certification, etc.)

Zijn er aangewezen parkeerruimten voor de personen die
werken voor deze vestiging?

Zijn er aangewezen parkeerruimten voor de klanten
van deze vestiging?

Zaterdag

Ja

Automatische schakelaars om lichtgebruik te verminderen

Ja

10

Inverter air-conditioning systeem

Gehuurd

Donderdag

Totaal
oppervlakte
vestiging

Informatie te krijgen over goederen en diensten

of website om:

7 Het gebouw waarin de vestiging gevestigd is:

Tot

4

M3

Specificeer nummer

8 commerciële doeleinden door een andere vestiging?

3

Telefoneren over het Internet/VoIP

Zonnepaneel

Maandag

2

Water in Afl.

LED Verlichting/Compacte fluorescentielampen (CFL)

Voorbeeld: 07:00 - 11:00am, 13:00 - 16:00

1

Kwh

Informatie plaatsen of instant messaging

Hoeveel verdiepingen beschikt het gebouw waarin de

2 Wat zijn normaal gezien de openingstijden van deze vestiging?

3

Electriciteit in Afl.

GELIEVE EEN
POTLOOD TE
GEBRUIKEN A.U.B.!

6 vestiging zich bevindt?

OPENINGSTIJDEN

Van

N

Nee

Verzenden of ontvangen van e-mail

Deze vragenlijst zal op een later tijdstip worden opgehaald.

Schrijf de nummers
binnen het hokje en
omzeil de lijnen.
Zie voorbeeld:

1 Wat zijn de normale openingsdagen van deze vestiging?

Ja

Afl.

Graag wensen we dat u de vragenlijst
invult met informatie betreffende
ENKEL DEZE VESTIGING.

Voor meer informatie:Tel: 5837433 ext 243
E-mail: ECensus@cbs.aw Website: www.cbs.aw

OPENINGSDAGEN

19 werkzaam bij deze vestiging internet gebruikt?

gas aan te geven:

Economische Census 2014

+

Voor welk type activiteit hebben de personen

Gelieve uw gemiddelde maandelijkse uitgaven en

14 gebruikte hoevelheid aan electriciteit, water en

Ja
No

Aantal personen die
routinematig internet
gebruiken:

Vandalisme

Andere soort diefstallen
(incl: winkeldiefstal)

Gelieve een schatting te geven van de totale kosten te

23 wijten aan het misdrijf aan deze vestiging voor de laatste
12 maanden, direct verbonden aan schadeherstel en/of
verlies aan voorraad.
Totale kosten in Afl.

BEDRIJF & OPLEIDING
Is er een behoefte aan verdere bijscholing en/of praktijkopleiding voor personen werkzaam bij deze vestiging?

24

+

Ja

verricht?

Voor zowel
klanten als
werknemers

Nee

Ja

Exclusief Exclusief
voor
voor
klanten werknemers

Parkeerplaats voor mensen met een
lichamelijke beperking
Toegang tot hoofdingang van het gebouw

fdfdfbijscholing en/of
Biedt deze vestiging verdere
praktijkopleiding voor personen werkzaam bij deze
vestiging?

25

30 Welke soort aanpassingen werden door deze vestiging

Toegang binnen het gebouw (vb. lift,

Geleverd door een externe partij

(WC)Toilet voor mensen met een beperking

EINDE VAN DE VRAGENLIJST
CBS BEDANKT U VOOR UW MEDEWERKING

(vb. brede dooropening, rolstoelhelling)

Geleverd door eigen personeel

+

brede dooropening, rolstoelhelling)

Nee

BEDRIJF & BEPERKINGEN

Opmerkingen:

Specificeer

Andere
reden(en)

26 Zou deze vestiging één of meer personen aanwerven
met een beperking?

BEDRIJF & VREEMDE VALUTA

Ja, deze vestiging heeft al één of meer
werknemers met een beperking

VERVOLG MET 27

Ja, deze vestiging zou één of meer
personen met een beperking aanwerven

VERVOLG MET 29

Nee, deze vestiging zou geen persoon
met een beperking aanwerven

VERVOLG MET 28

31

Ontving deze vestiging andere munteenheden in contant
geld dan de Arubaanse Florin?
Ja
EINDE VAN DE VRAGENLIJST

Nee

Heeft deze vestiging vreemde valuta gestort bij een lokale

32 commerciële bank?

zijn de meest voorkomende soorten beperkingen
27 Wat
onder uw werknemers?
Aantal

Ja
EINDE VAN DE VRAGENLIJST

Nee

werknemers

Voor de periode januari – augustus 2014 is de

33 gemiddelde verhouding van vreemde valuta’s ontvangen

Moeilijkheden met het wandelen of trappen lopen

in contant geld als volgt:

Moeilijkheden met herinneren of concentreren

Gestort bij een lokale
commerciële bank (in %)

Moeilijkheden met zien, zelfs met het
dragen van een bril

Aangehouden in contant
geld (in %)
Total (in %)

Moeilijkheden met horen, zelfs met het dragen van
een gehoorapparaat

1 0 0

Voor de periode januari – augustus 2014, na het storten

34 van vreemde valuta's bij een lokale commerciële bank, is

Moeilijkheden met het communiceren (via het
gebruik van gangbare taal), waaronder verstaan of
verstaanbaar zijn

de gemiddelde verhouding van aangehouden vreemde
valuta's in contant geld :
Arubaanse Florins (in %)

VERVOLG MET 29

Omwille van welke reden(en) zou deze vestiging geen

28 persoon met een beperking aanwerven?

Werk is niet geschikt voor personen met een beperking

+

Ja

Nee

US Dollar (in %)

Andere valuta’s (in %)

(bijv. heavy-duty, hoog risico, zien en horen is vereist)

Werk kan niet worden aangepast voor mensen met een
beperking
Hoge kosten aanpassingen voor personen met een
beperking
Hoge kosten omwille van absenteïsme door een
persoon met een beperking
Geen stimulansen van de overheid
Andere reden(en)

Total (in %)

1 0 0

Wat is de voornaamste reden om contant geld in

35 vreemde valuta’s aan te houden (selecteer de
toepasselijke optie(s))?
Voorkeur klanten (vb. klanten eisen wisselgeld in

Specificeer

Ja

Nee

vreemde valuta)

Als een algemene reserve
De (geldelijke) transactiekosten om vreemde
valuta’s om te wisselen in Arubaans Florins

Heeft deze vestiging enige aanpassingen verricht ten

De tijd nodig om naar de bank te gaan om vreemde
valuta’s om te wisselen in Arubaanse Florins

beperking?

Andere,
namelijk

29 behoeve van een persoon (klant of werknemer) met een

+

Ja
Nee

VERVOLG MET 31

Specificeer

+

