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Q1. Weet u wat navigatie met behulp van een satelliet is?
[NIET VOORLEZEN, SLECHTS EEN ANTWOORD TOEGESTAAN]
- Ja .........................................................................................................1
- Nee ......................................................................................................2
- [WN/ GA]..............................................................................................9

Q2. Maakt u gebruik van een navigatiesysteem in uw auto of voor enig ander doel, zoals op de
fiets, op de boot?
[VOORLEZEN, SLECHTS EEN ANTWOORD TOEGESTAAN]
- Ja .........................................................................................................1
- Nee, maar ik zal er wel één aanschaffen. ...........................................2
- Nee en ik zal er ook geen aanschaffen. ..............................................3
- [WN/ GA]..............................................................................................9

Q3. Er zijn ook handapparaten voor navigatie beschikbaar. Welke navigatie-gebaseerde dienst
die via dergelijke apparaten toegankelijk is, zou u het meest bruikbare vinden in de toekomst?
[VOORLEZEN, SLECHTS EEN ANTWOORD TOEGESTAAN]
- Informatie over restaurants, hotels en theaters in de buurt.................1
- Informatie over dienstregelingen van het openbaar vervoer in
het gebied waar u bent........................................................................2
- Weersvoorspellingen in het gebied waar u bent..................................3
- Opsporings- en reddingsoperaties van vermiste personen
(skiërs, wandelaars, vissers...)............................................................4
- Als hulp voor gehandicapten (blinden geleiden...) ..............................5
- Alle genoemde opties. .........................................................................7
- Geen van de genoemde opties. .........................................................8
- [WN/ GA]..............................................................................................9

Q4INTRO.
Voordat ik u de volgende vraag stel, wil ik een aantal zaken over navigatiesystemen uitleggen.
[LANGZAAM VOORLEZEN, INDIEN NOODZAKELIJK HERHALEN]
-

Navigatiesystemen worden gebruikt door een toenemend aantal toepassingen,
bijvoorbeeld voor autonavigatie, scheepvaart, luchtvaart, in de landbouw om het gebruik
van chemicaliën te controleren.
De VS bezit en beheert GPS, wat op de eerste plaats voor militaire doeleinden wordt
gebruikt, maar ook beschikbaar wordt gesteld voor gebruik door de burgers, echter
zonder kwaliteitsgaranties voor diensten.
Rusland en China zijn bezig met het ontwikkelen van hun eigen alternatieve
navigatiesystemen. Dit zijn ook voornamelijk militaire systemen.

Q4a. Zou Europa naar uw mening haar eigen navigatiesysteem moeten opzetten of zou Europa
moeten vertrouwen op Amerikaanse, Russische of Chinese systemen??
[VOORLEZEN, SLECHTS EEN ANTWOORD TOEGESTAAN]
- De EU zou haar eigen onafhankelijke systeem moeten ontwikkelen..1
- Er is geen noodzaak voor een onafhankelijk systeem. .......................2
- [WN/ GA]..............................................................................................9

Q5. Heeft u al iets gehoord over het Europese Galileo-project?
[NIET VOORLEZEN, SLECHTS EEN ANTWOORD TOEGESTAAN]
- Ja .........................................................................................................1
- Nee ......................................................................................................2
- [WN/ GA]..............................................................................................9

Q6.
Galileo is de naam van het positiebepalingsysteem dat de Europese Unie zeven jaar geleden is
begonnen te ontwikkelen.
Tegenwoordig lijkt het erop dat er aanvullende openbare investeringen noodzakelijk zijn om
het Galileo-systeem te kunnen voltooien (circa € 2,4 miljard, de kosten voor de aanleg van een
autosnelweg van circa 400 km). Waar geeft u de voorkeur aan:
[VOORLEZEN, SLECHTS EEN ANTWOORD TOEGESTAAN]
- De EU zou de noodzakelijke investeringen veilig moeten stellen
om Galileo zo spoedig mogelijk te voltooien.......................................1
- De EU zou geen extra investeringen veilig moeten stellen, zelfs
als dit betekent dat het project aanzienlijk wordt vertraagd of
zelfs als het dan mislukt. .....................................................................2
- [WN/ GA]..............................................................................................9

Q7. Bent u van mening dat het stoppen van of een aanzienlijke vertraging van het Europese
Galileo-project het imago van de EU zou schaden of niet zou schaden?
[NIET VOORLEZEN, SLECHTS EEN ANTWOORD TOEGESTAAN]
- Zou schaden. .......................................................................................1
- Niet zou schaden. ................................................................................2
- [WN/ GA]..............................................................................................9

Q8. Bent u het er over het algemeen mee eens of oneens, dat de EU enkele mondiaal
belangrijke projecten gebaseerd op innovatietechnologie lanceert, die hoge investeringen
vereisen?
[NIET VOORLEZEN, SLECHTS EEN ANTWOORD TOEGESTAAN]
- Mee eens. ............................................................................................1

- Mee oneens. ........................................................................................2
- [WN/ GA]..............................................................................................9

D1.

Geslacht [VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST]
[1]
[2]

D2.

Hoe oud bent u?
[_][_]
[00]

D3.

jaren oud
[WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

Hoe oud was u toen u uw voltijdse opleiding hebt beëindigd?
[Vul in DE LEEFTIJD WAAROP DE OPLEIDING WERD BEEINDIGD]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Man
Vrouw

jaren oud
[NOG IN VOLTIJDS ONDERWIJS]
[NOOIT VOLTIJDS ONDERWIJS GENOTEN]
[WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

Met betrekking tot uw huidige beroep, zou u zeggen dat u zelfstandig ondernemer, in
loondienst, arbeider bent of zou u zeggen dat u geen professionele activiteit heeft?
Betekent dit dat u één van de volgende bent...
[INDIEN EEN ANTWOORD WERD GEGEVEN OP DE HOOFDCATEGORIE, LEES DE
RESPECTIEVELIJKE SUBCATEGORIEEN VOOR - SLECHTS EEN ANTWOORD]
- Zelfstandig ondernemer
Æ i.e. :
- Boer, boswachter, visser............................................................................... 11
- winkelier, handwerker.................................................................................... 12
- Vakman (advocaat, arts, boekhouder, architect, ...) .................................... 13
- Bestuurder van een bedrijf............................................................................ 14
- andere............................................................................................................ 15
- In loondienst
Æ i.e. :
- Vakman (arts, advocaat, boekhouder, architect) ........................................ 21
- Algemene directie, bestuur, topmanagement .............................................. 22
- middenkader.................................................................................................. 23
- Ambtenaar ..................................................................................................... 24
- Administratief medewerker ........................................................................... 25
- andere in loondienst (verkoper, verpleegster, etc...).................................... 26
- andere............................................................................................................ 27
- Handarbeider
Æ i.e. :
- opzichter / voorman (team manager, etc...) ................................................ 31
- Handarbeider................................................................................................. 32
- ongeschoold handarbeider ........................................................................... 33
- andere............................................................................................................ 34
- Zonder een professionele activiteit
Æ i.e. :
- huisvrouw/-man ............................................................................................. 41

- student (volltijds)............................................................................................ 42
- gepensioneerd .............................................................................................. 43
- werkzoekend ................................................................................................. 44
- andere............................................................................................................ 45
- [Weigert] ........................................................................................................................... 99
D6. Waar zou u zeggen dat u woont?
- grootstedelijk................................................................................................ 1
- stad/stedelijk ................................................................................................ 2
- platteland ..................................................................................................... 3
- [Weigert]....................................................................................................... 9

