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Iedereen telt mee.
Het doel van deze census is het tellen van elke 
levende persoon die in de VS woont en dat één keer, 
slechts één keer en op de juiste plaats. Wij hebben 
uw hulp nodig om te garanderen dat iedereen in uw 
gemeenschap wordt geteld.

Censusgegevens zijn belangrijk. 
De Grondwet van de VS eist dat elke 10 jaar een census 
wordt gehouden. De resultaten worden gebruikt om 
het aantal zetels te bepalen dat elke staat (state) in het 
Congres heeft, om stemdistricten af te bakenen en om 
te bepalen hoe elk jaar meer dan USD 675 miljard wordt 
besteed aan federale fondsgelden in gemeenschappen.

Deelname is uw burgerlijke plicht.
Beantwoording van de censusvragenlijst is verplicht; 
het is een manier om aan onze democratie deel te 
nemen en te zeggen “Ik tel mee!”.

Uw informatie is vertrouwelijk. 
De federale wetgeving beschermt uw antwoorden. Uw 
antwoorden kunnen alleen worden gebruikt voor het 
opstellen van statistieken en kunnen niet tegen u worden 
gebruikt door een overheidsinstantie of rechtbank.

Gebruik deze handleiding voor het 
invullen van de papieren vragenlijst 
voor de 2020 census.
Mensen in de hele VS ontvangen de papieren 
vragenlijsten voor de 2020 census in hun brievenbus 
en aan de voordeur.

– –

Were there any additional  people staying here on April 1, 2020
that you did not include  in Question 1?

Mark all that apply.

Start here

2.
Use a blue or black pen.

Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
most of the time.

1. How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?

Number o f people =

• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online  or call the number on page 8.

Children, related or unrelated, such as newborn babies, 
grandchildren, or foster children

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws

Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters

People staying here temporarily

No additional people

3. Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?

Rented?

Occupied without payment of rent?

The census must also include people without a permanent
place to live, so:

• If someone who does no t have a permanent place to live is
staying here on April 1, 2020, count that person.

4. What is your telephone number?

Telephone Number

We will only contact you if needed for o�cial Census Bureau
business .

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:

• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.

• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.

• Leave these people o� your questionnaire, even if they will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

OR go online  to complete your 2020 Census questionnaire.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration

U.S. CENSUS BUREAUThis is the o�cial questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.

FOR
OFFICIAL

USE ONLY

TM

Welkom bij de 2020 census
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Voordat u begint

1. Pak uw vragenlijst en open deze op de eerste pagina.

2. Gebruik de informatie in deze Nederlandse handleiding om uw 
antwoorden aan te geven op de Engelstalige papieren vragenlijst. 
NOTEER UW ANTWOORDEN NIET OP DEZE HANDLEIDING. 

3. Voordat u de eerste vraag beantwoordt, telt u de personen die in dit 
huis, appartement of in deze woonwagen wonen met behulp van de 
onderstaande richtlijnen.

Lees de vragen en instructies op de volgende pagina.  
Noteer uw antwoorden niet op deze handleiding.

Wie moet worden geteld 

Tel de personen die in dit 
huis, appartement of in deze 
woonwagen wonen:

• Tel alle mensen, inclusief baby's 
die hier de meeste tijd wonen en 
slapen.

• Als niemand de meeste tijd op 
dit adres woont of slaapt, moet 
u de online vragenlijst invullen. 

In de census moeten ook personen 
zonder permanente verblijfplaats 
worden opgenomen:

• Als iemand hier op 1 april 2020 
verblijft geen permanente 
verblijfplaats heeft, moet u die 
persoon tellen. 

Het Censusbureau telt ook mensen 
in instellingen en op andere 
plaatsen: 

• Tel geen mensen die op 1 
april 2020 in een verpleegtehuis, 
huis van bewaring, gevangenis, 
detentiecentrum etc. wonen. 

• Noteer deze mensen niet op 
uw vragenlijst, zelfs als zij 
terugkeren van de universiteit/
hogeschool en/of het 
verpleegtehuis, de militaire 
dienst, het huis van bewaring 
etc. hebben verlaten. Anders 
worden ze dubbel geteld.
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Vul de vragen op de voorpagina in
NOTEER UW ANTWOORDEN NIET OP DEZE HANDLEIDING

Wat is uw telefoonnummer? 

Als Censusbureau nemen wij alleen contact met u op 
voor officiële zaken. 

Telefoonnummer

Verbleven hier eventueel aanvullende mensen op 1 
april 2020 die u niet hebt meegeteld bij vraag 1? 

Kruis  alles aan wat van toepassing is. 

 � Kinderen − al dan niet tot de familie behorend − 
zoals pasgeboren baby's, kleinkinderen of 
pleegkinderen

 � Familieleden zoals volwassen kinderen,  
neven/nichten of aangetrouwde familieleden 

 � Niet-familieleden zoals kamergenoten of 
inwonende babysitters

 � Personen die hier tijdelijk verblijven

 � Geen aanvullende personen

Is dit huis, appartement of deze woonwagen —

Kruis  ÉÉN vakje aan.

 � Eigendom van u of iemand in dit huishouden met 
een hypotheek of lening? Tel ook hypothecaire 
leningen mee.

 � Volledig eigendom van u of iemand in dit 
huishouden, vrij en onbezwaard?

 � Gehuurd?

 � Bewoond zonder huurbetaling? 

Hoeveel mensen wonen of verblijven in dit huis, 
appartement of in deze woonwagen op 1 april 
2020? 

Aantal mensen
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Vul de vragen aan de linkerkant op pagina 2 in
NOTEER UW ANTWOORDEN NIET OP DEZE HANDLEIDING

Middelste initiaal 
(middle initial) 

Geef informatie over elke persoon die hier woont. Als 
hier iemand woont die de huur betaalt of eigenaar 
van deze woning is, noteert u hem of haar als 
Persoon 1. Als de eigenaar of degene die de huur 
betaalt, niet hier woont, noteert u een volwassene die 
hier woont als Persoon 1.

Wat is de naam van Persoon 1? 

Achternaam (-namen) 
(last name[s])

Voornaam  
(first name)

Wat is het geslacht van Persoon 1?  
Kruis  ÉÉN vakje aan. 

 � Mannelijk  � Vrouwelijk

Is Persoon 1 hispanic, Latijns-Amerikaan(se) of van 
Spaanse origine?

 � Nee, niet hispanic, Latijns-Amerikaan(se) of van 
Spaanse origine

 � Ja, Mexicaan(se), Mexicaans-Amerikaan(se), 
Chicano

 � Ja, Porto Ricaan(se)

 � Ja, Cubaan(se)

 � Ja, andere hispanic, Latijns-Amerikaan(se) of 
van Spaanse origine — Noteer bijvoorbeeld 
Salvadoraan(se), Dominicaan(se), Colombiaan(se), 
Guatemalaan(se), Spanjaard/Spaanse, 
Ecuadoraan(se) etc. 

Maand

Wat is de leeftijd van Persoon 1 en wat is de 
geboortedatum van Persoon 1? 

Noteer bij baby's jonger dan 1 jaar de leeftijd niet in 
maanden. Noteer dan 0 als de leeftijd.

Dag GeboortejaarLeeftijd, in 
jaren, op 1 
april 2020
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Vul de vraag aan de rechterkant op pagina 2 in
NOTEER UW ANTWOORDEN NIET OP DEZE HANDLEIDING

Wat is het ras van Persoon 1?

Kruis  één of meer vakjes aan EN noteer de 
afkomst. 

 � Blanke — Noteer bijvoorbeeld Duitse(r), Ier(se), 
Engelsman/Engelse, Italiaan(se), Libanees/
Libanese, Egyptenaar/Egyptische etc.

 � Zwarte of Afrikaans-Amerikaan(se) — Noteer 
bijvoorbeeld Afrikaans-Amerikaan(se), 
Jamaicaan(se), Haïtiaan(se), Nigeriaan(se), 
Ethiopiër/Ethiopische, Somaliër/Somalische etc.

 � Amerikaanse indiaan(se) of inwoner/inwoonster 
van Alaska — Noteer de naam van de 
geregistreerde of hoofdstam(men), bijvoorbeeld 
Navajo Nation, Blackfeet Tribe, Maya, Azteek(se), 
Native Village of Barrow Inupiat Traditional 
Government, Nome Eskimo Community etc.

� Chinees/
Chinese

� Filipijn(se)
� Aziatische 

indiaan(se)
� Overige 

Aziaten 
— Noteer 
bijvoorbeeld 
Pakistaan(se), 
Cambodjaan 
(se), Hmong 
etc.

� Vietnamees/
Vietnamese

� Koreaan(se)
� Japanner/

Japanse

 Hawaïaan(se)

 Samoaan(se)
 Chamorro

 Overige 
Pacifische 
eilandbewoners 
— Noteer 
bijvoorbeeld 
Tongaan(se),
Fijiër/Fijische, 
Marshallees/
Marshallese etc.

�

�
�

�

  

 
 � Een ander ras — Noteer ras of afkomst.
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Vul de vragen voor elke aanvullende persoon in
Voor elke aanvullende persoon moeten de onderstaande twee 
vragen worden beantwoord

NOTEER UW ANTWOORDEN NIET OP DEZE HANDLEIDING

Woont of verblijft deze persoon meestal ergens 
anders? 

Kruis  alles aan wat van toepassing is.

 � Nee 

 � Ja, voor universiteit/
hogeschool

 � Ja, voor een militaire 
opdracht

 � Ja, voor een baan of 
werk

 � Ja, in een 
verpleegtehuis

 � Ja, met een ouder of 
ander familielid

 � Ja, als een 
seizoensgebonden of 
tweede woning

 � Ja, in een huis 
van bewaring of 
gevangenis

 � Ja, om een andere 
reden

Wat is de relatie van deze persoon tot Persoon 1? 

Kruis  ÉÉN vakje aan.

 � Man/vrouw/echtgeno(o)t(e) van verschillend 
geslacht

 � Ongehuwde partner van verschillend geslacht
 � Man/vrouw/echtgeno(o)t(e) van hetzelfde 
geslacht

 � Ongehuwde partner van hetzelfde geslacht
 � Biologische zoon of dochter
 � Geadopteerde zoon of dochter
 � Stiefzoon of stiefdochter
 � Broer of zus

 � Vader of moeder
 � Kleinkind
 � Schoonouder
 � Schoonzoon of schoondochter
 � Ander familielid
 � Kamergenoot of huisgenoot 
 � Pleegkind 
 � Ander niet-familielid
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Vul pagina 8 in als u meer dan zes personen 
hebt geteld
NOTEER UW ANTWOORDEN NIET OP DEZE HANDLEIDING

D-G (nld) Dutch

De 2020 census was 
nog nooit zo eenvoudig.

Wist u dat u de vragenlijst 
online kunt beantwoorden?
Als u de vragenlijst voor de 2020 census 
online kunt invullen, gebruik dan de 
URL-link in de vragenlijst. 

Videohandleidingen voor het invullen van de online 
vragenlijst voor de 2020 census zijn beschikbaar op 
2020census.gov/languages

Verstuur de ingevulde Engelstalige vragenlijst in de reeds  
gefrankeerde envelop die u hebt ontvangen.

Familie van Persoon 1?

 � Ja  � Nee

Leeftijd, in 
jaren, op 1 
april 2020

Maand DagMannelijk Vrouwelijk Geboor-
tejaar

Middelste initiaal 
(middle initial) 

Achternaam (-namen) 
(last name[s])

Voornaam  
(first name)




