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De volkstelling van 2006, die plaatsvindt
op dinsdag 8 augustus, is belangrijk voor
uw gemeenschap.
Iedereen in Australië wordt geteld tijdens de
Volkstelling 2006 van Bevolking en Huisvesting.
Uw hulp is van vitaal belang voor de toekomst van
uw gemeenschap.
Voor de planning van gemeenschapsvoorzieningen op het gebied van huisvesting,
gezondheid, onderwijs, taaldiensten en speciale
bijstandsprogramma’s vertrouwen gemeenschapsorganisaties, overheden en de zakelijke wereld op
volkstellingsinformatie.

Vragen omtrent geboorteplaats,
gesproken talen, godsdienst en afkomst
De Volkstelling 2006 is een momentopname van
iedereen in Australië en meet belangrijke zaken
zoals leeftijd, geboorteplaats, gesproken talen,
godsdienst en afkomst, en verschaft ook informatie
omtrent eventueel benodigde taalondersteuning.
Etnische gemeenschapsorganisaties staan achter
de Volkstelling. Met de informatie die op het
volkstellingsformulier wordt gegeven kan een
nauwkeurig beeld van hun gemeenschappen
worden gegeven. Tevens is deze informatie
een hulpmiddel bij een eerlijke toekenning van
overheidsgelden aan etnische gemeenschappen.

Schrijf uw antwoord op als het er niet
staat
De Volkstelling legt informatie vast voor circa
280 landen, 240 talen en 120 godsdiensten.
Het volkstellingsformulier biedt onvoldoende
ruimte om alle landen, talen en godsdiensten
te vermelden. Als uw land, taal of godsdienst
niet vermeld staat, schijf uw antwoord dan in de
daarvoor bestemde ruimte.

Is mijn informatie privé?
Alle tijdens de Volkstelling verzamelde
informatie is volgens de wet vertrouwelijk.
Uw absolute privacy wordt gegarandeerd.
Er wordt geen informatie met betrekking tot
naam en adres bewaard, tenzij u ervoor kiest om
mee te doen aan de Tijdcapsule. Na verwerking
worden alle papieren volkstellingsformulieren en
computerbestanden met naam- en adresgegevens
vernietigd.
De medewerkers van de Volkstelling mogen nooit
persoonlijke informatie vrijgeven. Organisaties
zoals de Federale Politie, ASIO, de Belastingdienst,
Centrelink, Immigratie en direct marketingbedrijven kunnen nooit persoonlijke informatie uit
de Volkstelling krijgen.
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Tijdcapsule van de Volkstelling

Hebt u hulp nodig?

U kunt ervoor kiezen om uw volkstellingsinformatie
samen met uw naam en adres 99 jaar lang veilig
te laten bewaren door het Nationaal Archief
van Australië. Dit project heet de Volkstellingstijdcapsule, omdat de volkstellingsinformatie
gedurende een periode van 99 jaar voor niemand
toegankelijk zal zijn.

Vanaf eind juli is een Hulplijn van de Volkstellingsformatieservice beschikbaar in de meest gebruikte
talen van Australië. De Hulplijn is van 8.30 ‘s
ochtends tot 8.00 ‘s avonds bereikbaar op nummer
1300 363 365.

In het jaar 2105 geeft het Nationaal Archief de
informatie in de Tijdcapsule vrij aan het publiek en
kunnen toekomstige generaties deze informatie
gebruiken om hun stamboom uit te zoeken.

Volkstellingsmedewerkers met speciﬁeke
taalvaardigheden zijn actief in de gebieden
waar dat van toepassing is. Zij zijn opgeleid
om assistentie te bieden. De website van de
Volkstelling - www.abs.gov.au/census - bevat ook
vertaald materiaal.

De keuze om aan de Volkstellingstijdcapsule deel te nemen is volledig vrij.
De volkstellingsinformatie van iedereen die
geen toestemming geeft, zal na aﬂoop van de
statistische verwerking worden vernietigd volgens
de geldende regels van het Australische Bureau
voor de Statistiek.

Hoe vindt de Volkstelling plaats?
Iedereen in Australië, ook toeristen, wordt geteld,
waar hij/zij ook is op de avond van de Volkstelling
(dinsdag 8 augustus). Een Volkstellingsmedewerker
bezorgt in de twee weken voorafgaand aan de
betreﬀende avond het volkstellingsformulier en
een hulpgids bij u thuis. In de periode van twee
weken na de avond van de Volkstelling komt
de medewerker het ingevulde formulier weer
ophalen. Het is voor huishoudens ook mogelijk de
Volkstelling van 2006 online in te vullen.

Onthoud dat de Volkstelling uw kans is om mee te tellen.
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