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Flash Eurobarometer 227
(Expectations of European Citizens
Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

Country Specific Questionnaire
Belgium (Flemish)

Flash Eurobarometer on
“The expectations and wishes of European citizens regarding
social reality in 20 years' time”

Wij zouden met u willen praten over uw meningen en opvattingen met betrekking tot de levens van mensen in de
verre toekomst.
Q1.
Bent u van mening dat, in het algemeen, over 20 jaar, de levens van mensen in België beter zullen zijn
dan tegenwoordig of slechter zullen zijn dan tegenwoordig?
- Beter dan tegenwoordig................................................................................................1
- Slechter dan tegenwoordig ...........................................................................................2
- [Niet beter, maar ook niet slechter]...............................................................................3
- [WN/ GA].......................................................................................................................9

Q2. Wanneer u zich België over, laten we zeggen, 20 jaar voorstelt, bent u het dan met de volgende uitspraken
zeer eens, eens, mee oneens of zeer mee oneens. Over 20 jaar,...
[LEZEN EN AFWISSELEN]
- Zeer mee eens..............................................................................................................1
- Mee eens ......................................................................................................................2
- Mee oneens ..................................................................................................................3
- Zeer mee oneens..........................................................................................................4
- [WN/ GA].......................................................................................................................9
a) Zullen mensen minder verdienen dan nu vanwege de concurrentie uit opkomende economieën, zoals
China, India of Brazilië ........................................................................................................................1 2 3 4 9
b) Zullen zelfs mensen met hoge opleidingskwalificaties geen garantie krijgen dat ze een goede baan
vinden..................................................................................................................................................1 2 3 4 9
c) Zullen de kansen in het leven voor jonge mensen veel meer afhangen van hun eigen inspanningen
en minder van hun familie- en sociale achtergrond ............................................................................1 2 3 4 9
d) Zullen mensen, dankzij de technologische vooruitgang, een betere levenskwaliteit hebben en meer
tijd voor henzelf, hun gezin en vrienden..............................................................................................1 2 3 4 9
e) Zullen de kansen voor vrouwen en mannen op het werk meer gelijk zijn.......................................1 2 3 4 9
f) Zullen mannen een evenrediger deel van de dagelijkse taken thuis op zich nemen.......................1 2 3 4 9
g) Zullen mensen tot op hogere leeftijd werken ..................................................................................1 2 3 4 9
h) Zullen werkomstandigheden beter zijn............................................................................................1 2 3 4 9
i) Zal de kloof tussen rijk en arm in België groter zijn..........................................................................1 2 3 4 9
j) Zal de toegang tot onderwijs en training voor iedereen gemakkelijker zijn......................................1 2 3 4 9
k) Zullen gezinsbanden zwakker zijn...................................................................................................1 2 3 4 9
l) Zal het moeilijker zijn betaalbare behuizing te vinden......................................................................1 2 3 4 9
m) Zullen er meer harmonieuze relaties zijn in België tussen mensen met verschillende culturele of
religieuze achtergronden en nationaliteiten ........................................................................................1 2 3 4 9
n) Zullen er nieuwe manieren zijn om deel te nemen aan de politieke besluitvorming waardoor mensen
in staat zullen zijn er meer bij betrokken te zijn...................................................................................1 2 3 4 9
o) Zullen mensen meer tijd besteden aan anderen en aan sociale doelen.........................................1 2 3 4 9
p) Zullen veel mensen in België zich de medische behandeling die ze nodig hebben niet kunnen
veroorloven..........................................................................................................................................1 2 3 4 9

Q3. Politieke richtingen en besluiten zijn van invloed op hoe de toekomst er uit zal zien. Wanneer u dus denkt aan
de lange-termijn toekomst van België, bent u het dan zeer eens, eens, oneens of zeer oneens met de
volgende uitspraken over mogelijke politieke keuzen?
- Zeer mee eens..............................................................................................................1
- Mee eens ......................................................................................................................2
- Mee oneens ..................................................................................................................3
- Zeer mee oneens..........................................................................................................4
- [WN/ GA]......................................................................................................................9
a) We zouden allemaal moeten accepteren om meer belastingen te betalen om betere openbare
voorzieningen te hebben, een verbeterde infrastructuur en steun voor hulpbehoevende mensen ....1 2 3 4 9
b) In beleidslijnen zou minder de nadruk moeten worden gelegd op de individuele consumptie, en meer
nadruk op andere aspecten van de kwaliteit van het leven ................................................................1 2 3 4 9
c) Er zou een krachtigere openbare steun moeten zijn voor mensen die tijd vrijmaken voor anderen en
voor sociale doelen .............................................................................................................................1 2 3 4 9
d) Het gewicht voor het zorgen voor de ouderen en voor zieke mensen zou meer op de maatschappij
als geheel moeten rusten dan op individuele gezinnen ......................................................................1 2 3 4 9
e) Mensen zonder kinderen zouden meer belastingen moeten betalen om degenen te helpen die
kinderen aan het opvoeden zijn ..........................................................................................................1 2 3 4 9
f) Er zouden strengere regels moeten zijn om te verzekeren dat iedereens levensstijl meer respect toont
voor het milieu .....................................................................................................................................1 2 3 4 9
g) De Europese Unie zou manieren moeten vinden voor economische en sociale ontwikkeling die
minder afhankelijk zouden zijn van de rest van de wereld ..................................................................1 2 3 4 9
h) Er zouden beleidslijnen moeten zijn die de verzekering bieden dat de kloof tussen rijk en arm in
België aanzienlijk wordt verkleind .......................................................................................................1 2 3 4 9

D1.

D2.

Geslacht [VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST]

[1]

Man

[2]

Vrouw

Hoe oud bent u?

[_][_]

jaren oud

[00]

[WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

D3.

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

D4.

[_][_]

jaren oud

[00]

[NOG IN VOLTIJDS ONDERWIJS]

[01]

[NOOIT VOLTIJDS ONDERWIJS GENOTEN]

[99]

[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 ]

- 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

