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Flash Eurobarometer 281
(Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism,
Autumn 2009)
Country Specific Questionnaire
Belgium (Flemish)

FLASH 281 ‐ TOURISM
D1.

Geslacht
[VRAAG NIET ‐ DUID AAN WAT PAST]
‐
[1] Man
‐

D2.

Hoe oud bent u?
‐
[_][_] jaren oud
‐

D3.

D4.

[2] Vrouw

[00] [WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

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

[ 0 0 ] ................................................... [NOG IN VOLTIJDS ONDERWIJS]

‐

[ 0 1 ] ................................. [NOOIT VOLTIJDS ONDERWIJS GENOTEN]

‐

[ 9 9 ] .......................................................[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.

Q1.

Waar zou u zeggen dat u woont?
‐
grootstedelijk................................................................................................1
‐

stad/stedelijk.................................................................................................2

‐

platteland......................................................................................................3

‐

[Weigert] ......................................................................................................9

Bent u in 2009 op vakantie geweest of hebt u privé een korte reis gemaakt, waarbij u minimaal één
nacht van huis weg was? Dit is met uitzondering van zakenreizen.
[VOORLEZEN]
‐ Ja, ik ben in 2009 op vakantie geweest of heb een korte reis
gemaakt en ik heb geen andere vakanties of korte reizen in 2009
meer gepland. ...................................................................................1
‐ Ja, ik ben in 2009 op vakantie geweest of heb een korte reis
gemaakt en ik heb in 2009 nog andere vakanties of korte reizen
gepland. ............................................................................................2
‐ Nee, maar ik ben in 2009 nog steeds van plan om op vakantie te
gaan of een korte reis te maken. ......................................................3
‐ Nee, ik ga in 2009 niet op vakantie. .....................................................4
‐ [WN/GA]...............................................................................................9

AAN ALLE RESPONDENTEN VRAGEN
Q2.
Onder de huidige economische omstandigheden, hebt u in 2009 een terugval in het budget gehad dat
u normaal gesproken aan vakanties zou besteden?
‐ Ja, ik moest bezuinigen ........................................................................1
‐ Nee, maar ik besloot te bezuinigen als voorzorgsmaatregel ...............2
‐ Nee .......................................................................................................3
‐ [Ik ga nooit op vakantie].......................................................................4
‐ [WN/GA]...............................................................................................9
VRAAG ALS [Q1 = 1] EN [Q2 = 1 OF 2]
Q3a.
Hoe hebt u in 2009 bezuinigd op uw vakantiebudget? Wat was de meest belangrijke wijziging die u
hebt doorgevoerd?
VRAAG ALS [Q1 = 2] EN [Q2 = 1 OF 2]
Q3a.
Hoe hebt u bezuinigd ‐ of gaat u bezuinigen ‐ in 2009 op uw vakantiebudget? Wat was de belangrijkste
wijziging die u hebt doorgevoerd, of die u zult gaan doorvoeren?
VRAAG ALS [Q1 = 3] EN [Q2 = 1 OF 2]
Q3a.
Hoe gaat u in 2009 bezuinigen op uw vakantiebudget? Wat zal de belangrijkste verandering zijn die u
gaat doorvoeren?
[AFWISSELEN ‐ VOORLEZEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD]
‐ Minder vakanties of korte reizen .........................................................1
‐ De lengte van de vakantie of korte reizen beperken ...........................2
‐ Goedkopere transportmiddelen ..........................................................3
‐ Goedkopere accommodatie.................................................................4
‐ Een vakantie dichterbij huis ................................................................5
‐ Veranderingen in de reisperiode (geen hoogseizoen) .........................6
‐ [Overige]...............................................................................................7

‐ [WN/GA]...............................................................................................9
VRAAG ALS [Q1 = 1] EN [Q2 = 1 OF 2]
Q3b.
En wat was de tweede belangrijkste verandering?
VRAAG ALS [Q1 = 2] EN [Q2 = 1 OF 2]
Q3b.
En wat was de tweede belangrijkste verandering ‐ of welke zal dit zijn?
VRAAG ALS [Q1 = 3] EN [Q2 = 1 OF 2]
Q3b.
En wat zal de tweede belangrijkste verandering zijn?
[AFWISSELEN ‐ VOORLEZEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD]
‐ Minder vakanties of korte reizen .........................................................1
‐ De lengte van de vakantie of korte reizen beperken ...........................2
‐ Goedkopere transportmiddelen ..........................................................3
‐ Goedkopere accommodatie.................................................................4
‐ Een vakantie dichterbij huis ................................................................5
‐ Veranderingen in de reisperiode (geen hoogseizoen) .........................6
‐ [Overige]...............................................................................................7
‐ [WN/GA]...............................................................................................9
VRAAG ALS [Q1 = 1]
Q4.
Als u uw uitgaven voor recreatieve activiteiten heeft moeten verminderen wanneer u in 2009 op
vakantie was, welke soort recreatieve activiteit heeft u dan het meest verminderd?
[AFWISSELEN ‐ VOORLEZEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD]
‐ Amusement (films, theater) .................................................................1
‐ Culturele activiteiten............................................................................2
‐ Restaurants en cafés ............................................................................3
‐ Winkelen ..............................................................................................4
‐ Schoonheids‐/wellness‐behandelingen ...............................................5
‐ Sporten en andere activiteiten.............................................................6
‐ Overige .................................................................................................7
‐ Ik hoefde mijn uitgaven niet te beperken ............................................8
‐ [WN/GA].............................................................................................99
[INTERVIEWER]
ALS [Q1 = 1]
Ik zou u nu graag enkele vragen willen stellen over uw hoofdvakantie in 2009. Als u in 2009 slechts één keer op
vakantie bent geweest of slechts één korte reis hebt gemaakt, dan was dat uw hoofdvakantie. Als u in
2009 meer dan één keer op vakantie bent geweest of meerdere korte reizen hebt gemaakt, dan was
de langste uw hoofdvakantie of als er twee dezelfde lengte hadden, dan zou dat degene in ‐ of het
dichtste bij ‐ het zomerhoogseizoen zijn.
ALS [Q1 = 2]
Ik zou u nu graag enkele vragen willen stellen over uw hoofdvakantie in 2009. Uw hoofdvakantie in 2009 zou de
langste vakantie of korte reis zijn. Of als er in 2009 twee dezelfde lengte hadden ‐ of zullen hebben ‐
dan zou degene in ‐ of het dichtste bij ‐ het zomerhoogseizoen uw hoofdvakantie zijn.
ALS [Q1 = 3]
Ik zou u nu graag enkele vragen willen stellen over uw hoofdvakantie in 2009. Als u in 2009 slechts één keer op
vakantie gaat of een korte reis maakt, is dit uw hoofdvakantie. Als u in 2009 meerdere keren op
vakantie gaat of meedere korte reizen maakt, dan is de langste uw hoofdvakantie, of als er twee of
meer dezelfde lengte hebben, dan zal degene in ‐ of het dichtste bij ‐ het hoogseizoen in de zomer dat
zijn.

VRAAG ALS [Q1 = 1]
Q5.
In welke maand in 2009 begon uw hoofdvakantie?
VRAGEN ALS [Q1 = 2]
Q5.
In welke maand in 2009 begon uw hoofdvakantie of wanneer zal deze beginnen?
VRAGEN ALS [Q2 = 3]
Q5.
In welke maand in 2009 zal uw hoofdvakantie beginnen?
‐
................................................................................................. Maand
‐ [WN/GA].............................................................................................99
VRAAG ALS [Q1 = 1]
Q6.
Waar reisde u voor uw hoofdvakantie in 2009 naar toe? Indien naar meer dan één plaats, waar
verbleef u dan het grootste deel van de tijd?
VRAGEN ALS [Q1 = 2]
Q6.
Waarheen reisde u ‐ of reist u ‐ in 2009 voor uw hoofdvakantie naar toe? Als dit naar meer dan één
plaats is, waar verbleef ‐ of verblijft ‐ u dan het grootste deel van de tijd?
VRAGEN ALS [Q2 = 3]
Q6.
Waarheen reist u in 2009 voor uw hoofdvakantie? Als dat naar meer dan één plaats is, waar verblijft u
dan het grootste deel van de tijd?
[VOORGECODEERD, MET INBEGRIP VAN BINNEN HET LAND]
VRAAG ALS [Q1 = 1]
Q7.
Op welk soort bestemming hebt u in 2009 uw hoofdvakantie doorgebracht? Als het meer dan één
bestemming was, waar hebt u dan het grootste deel van de tijd doorgebracht?
VRAGEN ALS [Q1 = 2]
Q7.
In welk soort bestemming hebt u ‐ of gaat u ‐ in 2009 uw hoofdvakantie doorgebracht/doorbrengen?
Als dit meer dan één bestemming is, waar hebt u ‐ of gaat u ‐ het grootste deel van de tijd
doorgebracht/doorbrengen?
VRAGEN ALS [Q2 = 3]
Q7.
Op welk soort bestemming gaat u in 2009 uw hoofdvakantie doorbrengen? Als het meer dan één
bestemming is, waar brengt u dan het grootste deel van de tijd door?
[VOORLEZEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD]
‐ Een traditionele, bekende bestemming ...............................................1
‐ Een niet‐traditionele, opkomende bestemming ..................................2
‐ [WN/GA]...............................................................................................9
VRAAG ALS [Q1 = 1]
Q8.
Hebt u uw hoofdvakantie via een last‐minute‐aanbod geboekt?
VRAGEN ALS [Q1 = 2]
Q8.
Hebt u uw hoofdvakantie via een last‐minute‐aanbod geboekt of gaat u dat doen?
VRAGEN ALS [Q2 = 3]
Q8.
Gaat u uw hoofdvakantie via een last‐minute‐aanbod boeken?
‐ Ja ..........................................................................................................1
‐ Nee .......................................................................................................2
‐ [WN/GA]...............................................................................................9
VRAGEN ALS [Q1 = 1] EN [Q8 = 1]
Q9.
Waarom hebt u dat gedaan?
VRAGEN ALS [Q1 = 2] EN [Q8 = 1]
Q9.
Waarom hebt u dat gedaan of gaat u dat doen?
VRAGEN ALS [Q1 = 3] EN [Q8 = 1]
Q9.
Waarom gaat u dat doen?
[VOORLEZEN – MAX. TWEE ANTWOORDEN]
‐ Lagere prijs vakantie.............................................................................1
‐ Late beslissing om op vakantie te gaan................................................2
‐ Late beslissing over waar naartoe te gaan ...........................................3
‐ [WN/GA]...............................................................................................9

VRAAG ALS [Q1 = 1]
Q10a.
Toen u een beslissing nam over uw hoofdvakantie in 2009, welke van de volgende overwegingen was
toen de belangrijkste voor uw beslissing over een vakantiebestemming of accommodatie?
VRAGEN ALS [Q1 = 2]
Q10a.
Toen u een beslissing nam over uw hoofdvakantie in 2009 ‐ of wanneer u een beslissing gaat nemen
over uw hoofdvakantie in 2009 ‐ welke van de volgende overwegingen waren of zullen de
belangrijkste zijn voor uw beslissing over een vakantiebestemming of accommodatie?
VRAGEN ALS [Q2 = 3]
Q10a.
Wanneer u een beslissing gaat nemen over uw hoofdvakantie in 2009, welke van de volgende
overwegingen zullen dan het belangrijkste zijn voor uw beslissing over een vakantiebestemming of
accommodatie?
[VOORLEZEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD]
‐ Kwaliteit van de service........................................................................1
‐ Prijs.......................................................................................................2
‐ Waarde voor uw geld ...........................................................................3
‐ Culturele aantrekkelijkheid ..................................................................4
‐ Milieuvriendelijkheid............................................................................5
‐ Sociale overwegingen (bijv. arbeidsomstandigheden, respect voor
de gastgemeenschap) .......................................................................6
‐ Veiligheid..............................................................................................7
‐ Overige .................................................................................................8
‐ [WN/GA].............................................................................................99
VRAAG ALS [Q1 = 1]
Q10b.
En welke van deze overwegingen was de tweede belangrijkste?
VRAGEN ALS [Q1 = 2]
Q10b.
En welke van deze overwegingen was de tweede belangrijkste of zal dat zijn?
VRAGEN ALS [Q2 = 3]
Q10b.
En welke van deze overwegingen zal de tweede belangrijkste zijn?
[VOORLEZEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD]
‐ Kwaliteit van de service........................................................................1
‐ Prijs.......................................................................................................2
‐ Waarde voor uw geld ...........................................................................3
‐ Culturele aantrekkelijkheid ..................................................................4
‐ Milieuvriendelijkheid............................................................................5
‐ Sociale overwegingen (bijv. arbeidsomstandigheden, respect voor
de gastgemeenschap) .......................................................................6
‐ Veiligheid..............................................................................................7
‐ Overige .................................................................................................8
‐ [WN/GA].............................................................................................99
AAN ALLE RESPONDENTEN VRAGEN
Q11.
Houdt u rekening met milieuoverwegingen bij het nemen van beslissingen over uw vakanties, zoals de
geboden faciliteiten op de bestemming of deze aangeboden door leveranciers (bijv. accommodatie
met een milieulabel, verantwoordelijk reizen, de invloed op de lokale omgeving minimaliseren)
[VOORLEZEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD]
‐ Ja, milieuoverwegingen zijn al van invloed op mijn
vakantieplannen................................................................................1

‐ Ja, ik zal milieukwesties in de toekomst overwegen, maar heb ze
tot nu toe niet overwogen ................................................................2
‐ Nee, milieuoverwegingen zullen mijn vakantieplannen niet
beïnvloeden.......................................................................................3
‐ [Ik ben me niet bewust over de mate van milieubescherming op
mijn vakantiebestemmingen]............................................................4
‐ [Ik weet niets over dit onderwerp].......................................................5
‐ [Ik ga nooit op vakantie].......................................................................6
‐ [WN/GA]...............................................................................................9
AAN ALLE RESPONDENTEN VRAGEN
Q12.
Zult u de noodzakelijke financiële middelen hebben om in staat te zijn u enige soort van vakantie in
2010 te kunnen veroorloven?
[VOORLEZEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD]
‐ Ja, zonder grote problemen .................................................................1
‐ Ja, maar daarvoor moet ik extra sparen...............................................2
‐ Nee, niet zonder schulden te maken ...................................................3
‐ Nee, gezien de huidige financiële toestand kan ik mij geen
vakantie veroorloven ........................................................................4
‐ [Ik ga nooit op vakantie].......................................................................5
‐ [WN/GA]...............................................................................................9
ALS [Q12 = 1, 2 OF 3]
Q13.
Welk soort vakantie plant u in 2010?
[VOORLEZEN‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD IS MOGELIJK]
‐ Een vakantie met meer dan 13 opeenvolgende nachten weg van
huis ....................................................................................................1
‐ Een vakantie met meer dan vier opeenvolgende nachten weg van
huis ....................................................................................................2
‐ Alleen kortdurende rei(s)(zen) (1 ‐ 3 nachten).....................................3
‐ Een combinatie van een langere vakantie en kortere reizen...............4
‐ Nog geen beslissing genomen..............................................................5
‐ [Ik ga niet op vakantie].........................................................................6
‐ [WN/GA]...............................................................................................9

