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Flash Eurobarometer 235
(The Rights of the Child)

Country Specific Questionnaire
Belgium (Flemish)

Flash 235 - Template
Flash Eurobarometer The youth and their rights
D1.

Geslacht
[VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST]

D2.

D3.

-

[1] .............................................................................................Man

-

[2] ..........................................................................................Vrouw

Hoe oud bent u?
-

[_][_] .................................................................................jaren oud

-

[00] ............................................. [WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

Bent u momenteel voltijds student/leerling?
-

Ja. .................................................................................................1

-

Nee. ..............................................................................................2

-

[Weet niet / Geen antwoord] .........................................................9

D4.

Wat is het huidige beroep van de persoon die het meeste bijdraagt aan het
huishoudinkomen? Zou u hem/ haar zelfstandig ondernemer noemen, een bediende, een
arbeider of zou u zeggen dat hij/ zij geen professionele activiteit heeft? Betekent dit dat
hij/ zij een ...
[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

INLEIDING: In deze vragenlijst betekent het woord “kind” een persoon jonger dan 18 jaar.
(Definitie Verenigde Naties)

Q1.

Weet jij dat personen jonger dan 18 jaar bijzondere rechten hebben in vergelijking met
volwassenen?
INTERVIEWER: Deze rechten zijn specifiek voor personen jonger dan 18 jaar.:

Q2.

-

JA, DAT WEET IK.........................................................................1

-

NEE, DAT WEET IK NIET ............................................................2

-

[WN/ GA].......................................................................................9

Personen jonger dan 18 jaar hebben bijzondere rechten, bijvoorbeeld:
- het recht op bescherming en zorg nodig voor hun welbevinden
- het recht op vrije meningsuiting en te worden gehoord over zaken die hun aanbelangen
- het recht om hun belang als eerste te overwegen bij alle activiteiten die betrekking op
hen hebben, of deze nu worden uitgevoerd door publieke autoriteiten of particuliere
instellingen
- of het recht om op regelmatige basis een persoonlijke relatie en rechtstreeks contact
met beide ouders te onderhouden, tenzij dat indruist tegen hun belangen
Ben jij van mening dat de bijzondere rechten voor kinderen in België...?

Q3.

-

zeer goed zijn beschermd.............................................................1

-

tamelijk goed zijn beschermd .......................................................2

-

onvolledig zijn beschermd ............................................................3

-

niet zijn beschermd.......................................................................4

-

[WN/ GA].......................................................................................9

Heb jij zelf ooit geprobeerd om hulp te zoeken in een situatie waarbij je dacht dat jouw
rechten werden geschonden, of heeft iemand anders die jij kent die jonger is dan 18 jaar
dat geprobeerd?
-

Ja, jijzelf ........................................................................................1

-

Ja, iemand die jij kent ...................................................................2

-

Zowel jij als andere(n)...................................................................3

-

Nee ...............................................................................................4

-

[WN/ GA].......................................................................................9

Q4.

Welke problemen denk jij dat personen die jonger zijn dan 18 jaar kunnen tegenkomen,
wanneer ze hulp nodig hebben om hun rechten te verdedigen?
-

Genoemd ......................................................................................1

-

Niet genoemd ...............................................................................2

-

ANDER .........................................................................................9

a)

Ze zijn zich niet bewust van hun rechten..................................................... 1 2 9

b)

Ze weten niet hoe ze ermee om moeten gaan en met wie ze
contact moeten opnemen.................................................................................... 1 2 9

c)

De autoriteiten (overheden, zoals gemeenteraden,
ombudsman) reageren niet ................................................................................. 1 2 9

Q5.

d)

De procedures zijn te ingewikkeld ............................................................... 1 2 9

e)

De procedures zijn te lang ........................................................................... 1 2 9

f)

ANDER......................................................................................................... 1 2 9

Op welke gebieden vind jij dat de overheid of de publieke administratie in het bijzonder
de belangen van kinderen moet in rekening brengen wanneer ze wetten aannemen of
beslissingen nemen?
(3 keuzen uit de volgende gebieden)
-

onderwijs.....................................................................................01

-

gezondheid en sociale zaken (bijvoorbeeld toegang tot ziekenhuiszorg of
openbaar vervoer).......................................................................02

-

justitie (bijvoorbeeld gezinszaken en de sector jeugdjustitie).....03

-

veiligheid (bijvoorbeeld beschermd worden tegen geweld)........04

-

immigratie (bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder een gezin kan
worden herenigd) ........................................................................05

-

de media .....................................................................................06

-

sport en vrije tijdsbesteding ........................................................07

-

het milieu (bijvoorbeeld milieubescherming voor voorzieningen voor
kinderen) .....................................................................................08

-

[ANDER] .....................................................................................09

-

[WN/ GA].....................................................................................99

Q6.

Zijn de volgende uitspraken juist of niet juist?

a)

-

Juist...............................................................................................1

-

Niet juist ........................................................................................2

-

[WN/ GA].......................................................................................9

Als ouders zijn gescheiden en één van de ouders verhuist naar
een andere lidstaat moet er een nieuw besluit worden genomen
over de voogdij over de kinderen en de bezoekrechten. .................................... 1 2 9

b)

Videospelletjes (console of online) krijgen in alle landen van de
Europese Unie een label en een classificatie met vermelding van de
geschikte leeftijdsgroep....................................................................................... 1 2 9

Q7a.

Q7b.

Welke van de volgende problemen zou naar jouw mening in België als eerste moeten
worden aangepakt?
-

Geweld tegen kinderen.................................................................1

-

Discriminatie en racisme...............................................................2

-

Drugs ............................................................................................3

-

Alcoholmisbruik en nicotineverslaving..........................................4

-

Kinderarbeid .................................................................................5

-

Seksuele exploitatie van kinderen ................................................6

-

Armoede en sociale isolatie..........................................................7

-

[ANDER] .......................................................................................8

-

[WN/ GA].......................................................................................9

En welk zou als tweede moeten aangepakt worden?
-

Geweld tegen kinderen.................................................................1

-

Discriminatie en racisme...............................................................2

-

Drugs ............................................................................................3

-

Alcoholmisbruik en nicotineverslaving..........................................4

-

Kinderarbeid .................................................................................5

-

Seksuele exploitatie van kinderen ................................................6

-

Armoede en sociale isolatie..........................................................7

-

[ANDER] .......................................................................................8

-

[WN/ GA].......................................................................................9

Q8.

Welke acties zouden er op Europees niveau als prioriteit moeten worden ondernomen
om de rechten van kinderen te stimuleren en te beschermen?

a)

-

Genoemd ......................................................................................1

-

Niet genoemd ...............................................................................2

Het oprichten van een waarschuwingssysteem voor kinderen
die worden vermist, dat operationeel is in de hele Europese Unie........................ 1 2

b)

Meer steun geven aan organisaties die werken op het vlak van
de bescherming van de rechten van kinderen ....................................................... 1 2

c)

Meer informatie geven aan kinderen over hun rechten en waar
ze deze informatie kunnen vinden (bijvoorbeeld,
informatiecampagnes of een website ontwerpen) ................................................. 1 2

d)

Kinderen meer betrekken bij het formuleren van
beleidsrichtlijnen die hen betreffen, bijvoorbeeld door het
organiseren van een forum over deze onderwerpen ............................................. 1 2

e)

Q9.

De rechten van kinderen promoten in landen buiten Europa ......................... 1 2

Welk informatiekanaal lijkt jou het meest gemakkelijk in gebruik om informatie te vinden
over jouw rechten?
-

Het internet ...................................................................................1

-

Beschikbaar materiaal in bibliotheken (op school, informatiecentra, in uw
stad) ..............................................................................................2

-

Tv-programma’s............................................................................3

-

[ANDER] .......................................................................................4

-

[WN/ GA].......................................................................................9

