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Flash Eurobarometer 263
(The Internal Market: Awareness - Perceptions - Impacts)
Country Specific Questionnaire
Belgium (Flemish)

SURVEY ON INTERNAL MARKET POLICY
1.

GENERAL QUESTIONS

Q1. Waar denkt u aan wanneer u de woorden “Interne markt van de Europese Unie” hoort?
[WOORDELIJK NOTEREN]:

………………………………………………………………………………………….

2.

FREE MOVEMENT OF PERSONS AND REGULATED PROFESSIONS

Q2a. Hebt u gewerkt of werkt u nu in een EU‐lidstaat anders dan uw “thuisland”, d.w.z. waar u het
grootste deel van uw leven hebt gewoond?
[Extra informatie ter attentie van de interviewers: Met werken bedoelen we bijvoorbeeld
voor een langere periode, ten minste 6 maanden of langer, werken voor een bedrijf in een
ander land. Dit is met uitzondering van zakenreizen of kortstondige detacheringen door uw
bedrijf in een andere EU‐lidstaat.]
[SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]

Ja, dat heb ik in het verleden........................................................................................... 1
Ja, dat doe ik nu .............................................................................................................. 2
Nee.................................................................................................................................. 3
[WN/ GA] ...................................................................................................................... 9

INDIEN Q2a = 3 OF 9. ANDERS GA NAAR Q3a
Q2b. Zou u overwegen in een andere lidstaat van de EU te gaan werken?
[Extra informatie ter attentie van de interviewers: Met werken bedoelen we bijvoorbeeld
voor een langere periode, ten minste 6 maanden of langer, werken voor een bedrijf in een
ander land. Dit is met uitzondering van zakenreizen of kortstondige detacheringen door uw
bedrijf in een andere EU‐lidstaat.]
[SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
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Ja. .................................................................................................................................... 1
Nee, want daarin ben ik niet geïnteresseerd. .................................................................. 2
Nee, want er zijn te veel obstakels.. ................................................................................ 3
[WN/ GA] ...................................................................................................................... 9

Q3a. Met betrekking tot werken in een andere lidstaat van de EU, wat beschouwt u/wat zou u
bebouwen (afhankelijk van het antwoord op Q2) als het belangrijkste obstakel voor u?
[Open vraag met voorcodering, SLECHTS ÉÉN ANTWOORD CODEREN]
Taalbarrières ................................................................................................................. 01
Culturele verschillen ..................................................................................................... 02
Daaraan verbonden bureaucratie................................................................................... 03
Overwegingen m.b.t. het gezin ..................................................................................... 04
Gevolgen met betrekking tot belastingen...................................................................... 05
Kan het me niet veroorloven in een andere lidstaat te wonen....................................... 06
Ben bezorgd dat academische of professionele kwalificaties niet zullen worden erkend.07
Gebrek aan informatie over de kansen.......................................................................... 08
Moeilijkheden bij het vinden van een geschikte baan................................................... 09
Bezorgd dat de standaarden van de sociale voorzieningen (zoals pensioen, gezondheidszorg,
werkeloosheid, etc.) lager zijn. ..................................................................................... 10
Er zijn geen obstakels. .................................................................................................. 11
Overige, A.u.b. specificeren: ........................................................................................ 12
[WN/ GA] .................................................................................................................... 99

Q3b. En het op twee na belangrijkste obstakel?
[Open vraag met voorcodering, SLECHTS ÉÉN ANTWOORD CODEREN]
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Taalbarrières ................................................................................................................. 01
Culturele verschillen ..................................................................................................... 02
Daaraan verbonden bureaucratie................................................................................... 03
Overwegingen m.b.t. het gezin ..................................................................................... 04
Gevolgen met betrekking tot belastingen...................................................................... 05
Kan het me niet veroorloven in een andere lidstaat te wonen....................................... 06
Ben bezorgd dat academische of professionele kwalificaties niet zullen worden erkend.07
Gebrek aan informatie over de kansen.......................................................................... 08
Moeilijkheden bij het vinden van een geschikte baan................................................... 09
Bezorgd dat de standaarden van de sociale voorzieningen (zoals pensioen, gezondheidszorg,
werkeloosheid, etc.) lager zijn. ..................................................................................... 10
Er zijn geen obstakels. .................................................................................................. 11
Overige, A.u.b. specificeren: ........................................................................................ 12
[WN/ GA] .................................................................................................................... 99

Q4. Volgens wat u weet, bent u van mening dat artsen en verpleegkundigen toegestaan zijn hun
beroep in een andere lidstaat van de EU uit te oefenen dan waar ze hun kwalificatie hebben
behaald?
[Extra informatie ter attentie van de interviewers: Hier verwijzen we naar de situatie
wanneer artsen of verpleegkundigen hun kwalificatie/diploma in het ene land behalen,
vervolgens naar een ander land verhuizen waar ze hun diensten aanbieden. We bedoelen
hiermee bijv. niet dat een arts met zijn/ haar praktijk in één land zijn/ haar diensten op
afroep aan de andere kant van de grens aanbiedt.]
[VOORLEZEN]
- Ja, zowel artsen als verpleegkundigen zijn toegestaan hun beroep uit te oefenen 1
- Verpleegkundigen zijn toegestaan; artsen niet.......................2
- Artsen zijn toegestaan, verpleegkundigen niet.......................3
- Noch artsen, noch verpleegkundigen zijn toegestaan ............4
[WN/ GA] ................................................................................9

Q5a. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van een kapper, maakt het dan iets uit voor u in welk
specifiek EU‐land hij of zij de werkervaring heeft opgedaan?
Ja, de werkervaring moet opgedaan zijn in België................................................1
Ja, de werkervaring moet opgedaan zijn in sommige specifieke lidstaten ............2
Nee, de werkervaring mag opgedaan zijn in iedere lidstaat ..................................3
[WN/ GA] .............................................................................................................9

Q5b. Hebt u ooit gebruik gemaakt van de diensten van een kapper wetende dat, of in de
veronderstelling dat hij of zij de werkervaring in een andere EU‐lidstaat had opgedaan?
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Ja ...........................................................................................................................1
Nee ........................................................................................................................2
[WN/ GA] .............................................................................................................9

Q6a. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van een arts, maakt het dan iets uit voor u in welk
specifiek EU‐land hij of zij zijn of haar kwalificatie heeft behaald?
Ja, de kwalificatie moet uit België komen ............................................................1
Ja, de kwalificatie mag alleen afkomstig zijn uit sommige specifieke lidstaten ...2
Nee, de kwalificatie mag afkomstig zijn uit iedere lidstaat...................................3
[WN/ GA] .............................................................................................................9

Q6b. Hebt u ooit gebruik gemaakt van de diensten van een arts wetende dat, of in de veronderstelling
dat hij of zij zijn of haar kwalificatie in een andere EU‐lidstaat heeft behaald?
Ja ...........................................................................................................................1
Nee ........................................................................................................................2
[WN/ GA] .............................................................................................................9
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3.

FREEDOM OF ESTABLISHMENT/FREE MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

Q7. Volgens wat u weet, denkt u dat het mogelijk is dat u een bedrijf inhuurt dat is gevestigd in een
andere EU‐lidstaat om bouw‐ of renovatiewerkzaamheden voor u in België uit te voeren?
Ja ..............................................................................................1
Nee ...........................................................................................2
[WN/ GA] ................................................................................9

Q8. Kunt u aangeven in welke mate het u met de volgende uitspraken eens of oneens bent.
Als een bedrijf uit een andere EU‐lidstaat een fabriek opent in de buurt van waar u woont, bent u het er
dan zeer mee eens, mee eens, niet mee eens of zeer mee oneens dat:
[VOORLEZEN – AFWISSELEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD PER REGEL]

Zeer mee eens...........................................................................4
Mee eens ..................................................................................3
Niet mee eens ...........................................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9

A … Dit nieuwe banen zal scheppen voor mensen in uw regio. ....................................... 4 3 2 1 9
B … Dit nieuwe banen zal scheppen in uw regio voor mensen die ergens anders vandaan komen4
........................................................................................................................................... 3 2 1 9
C … dit welvaart en economische groei in uw regio zal scheppen. .................................. 4 3 2 1 9
D … dit zal leiden tot hogere lonen in het algemeen in uw regio...................................... 4 3 2 1 9
E … dit de concurrentie zal vergroten met bedrijven in uw regio. .................................... 4 3 2 1 9

Q9. Kunt u aangeven in welke mate u het met de volgende uitspraken eens of oneens bent.
Als een bedrijf uit uw regio een fabriek in een andere lidstaat van de EU opent,...
[VOORLEZEN – AFWISSELEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD PER REGEL]

Zeer mee eens...........................................................................4
Mee eens ..................................................................................3
Niet mee eens ...........................................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9
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A … zal dit de werkzekerheid in uw regio verlagen. ........................................................ 4 3 2 1 9
B … zal dit leiden tot meer welvaart en economische groei in uw regio.. ........................ 4 3 2 1 9
C … zal dit leiden tot lagere lonen in het algemeen in uw regio.. ..................................... 4 3 2 1 9
D … zal dit leiden tot meer werkeloosheid in uw regio.. .................................................. 4 3 2 1 9
E … zal dit de positie van het bedrijf verstevigen. ............................................................ 4 3 2 1 9

Q10. Bent u in vergelijking met twee jaar geleden van mening dat u MOMENTEEL een grotere of
kleinere keuze uit producten hebt in de volgende winkels?
[Extra informatie ter attentie van de interviewers: Hier verwijzen we uitdrukkelijk naar het
productassortiment IN winkels; niet naar het aantal winkels.
Een groter productassortiment kan een groter aantal beschikbare merken zijn, echter ook een
groter aantal modellen of types van hetzelfde merk.]
[Extra informatie ter attentie van de interviewers: Met elektronica winkels bedoelen we
winkels die tv’s, dvd‐spelers, elektrische huishoudelijke apparatuur, zoals stofzuigers, etc.,
verkopen.]

Grotere keuze ...........................................................................3
Dezelfde keuze.........................................................................2
Kleinere keuze..........................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9

A. Apotheken.................................................................................................. 3 2 1 9
B. Kledingwinkels .......................................................................................... 3 2 1 9
C. Supermarkten ............................................................................................ 3 2 1 9
D. Elektronica winkels ................................................................................... 3 2 1 9
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4.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Q11. Zijn er, volgens wat u weet, gemeenschappelijke regels en wetten in de EU om vervalsing en
piraterij te bestrijden?
Ja ..............................................................................................1
Nee ...........................................................................................2
[WN/ GA] ................................................................................9

Q12. Hebt u ooit in goed vertrouwen een product gekocht om later te ontdekken dat het een vervalsing
was?
Ja ..............................................................................................1
Nee ...........................................................................................2
[WN/ GA] ................................................................................9

[ALS HET ANTWOORD OP Q12 “1” IS]
Q13. Welk soort product(en)?
[Open vraag met voorcodering]
Muziek .......................................................................................................................... 01
Film............................................................................................................................... 02
Software ........................................................................................................................ 03
Sportuitrusting .............................................................................................................. 04
Parfum........................................................................................................................... 05
Tabak ............................................................................................................................ 06
Geneesmiddelen............................................................................................................ 07
Speelgoed...................................................................................................................... 08
Consumentenelektronica............................................................................................... 09
Mode en accessoires ..................................................................................................... 10
Reserveonderdelen (automobielindustrie)..................................................................... 11
Overige.......................................................................................................................... 12
[WN/ GA] ..................................................................................................................... 99

Q14. Wanneer is het naar uw mening aanvaardbaar of gerechtvaardigd om vervalste producten te
kopen? Kunt u in de volgende gevallen aangeven in welke mate u het eens of oneens bent.
[VOORLEZEN – AFWISSELEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD PER REGEL]
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Zeer mee eens...........................................................................4
Mee eens ..................................................................................3
Niet mee eens ...........................................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9

A. het is ok wanneer de prijs voor het originele/ authentieke product te hoog is.. ............ 4 3 2 1 9
B. Het is ok wanneer het luxueuze producten betreft.. ...................................................... 4 3 2 1 9
C. Het is ok wanneer het originele product niet of nog niet beschikbaar is waar u woont..43 2 1 9
D. Het is ok wanneer de kwaliteit van het product niet uitmaakt.. .................................... 4 3 2 1 9

Q15. Wilt u over de volgende uitspraken aangeven of u het er zeer mee eens bent, mee eens bent, niet
mee eens bent of zeer mee oneens bent, dat in het algemeen vervalste producten...
[VOORLEZEN – AFWISSELEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD PER REGEL]

Zeer mee eens...........................................................................4
Mee eens ..................................................................................3
Niet mee eens ...........................................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9

A … dezelfde kwaliteit hebben als het originele product. ................................. 4 3 2 1 9
B … een bedreiging voor de gezondheid vormen. ............................................. 4 3 2 1 9
C … kinderarbeid en smokkelen ondersteunen.................................................. 4 3 2 1 9
D … bedrijven en banen te gronde richten......................................................... 4 3 2 1 9
E … bedrijven ontmoedigen om nieuwe producten uit te vinden en deze op de markt te brengen. 4
........................................................................................................................... 3 2 1 9
F … de economie van de landen ondersteunen waar deze worden geproduceerd. 4 3 2 1

5.

9

PUBLIC PROCUREMENT

Q16. Stelt u zich eens voor dat de openbare autoriteiten van plan zijn een ziekenhuis te bouwen dicht
bij de stad waar u woont. Wat zou de beslissende factor moeten zijn bij het toewijzen van
contracten voor een dergelijk project? De meest belangrijke factor zou moeten zijn...
[SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
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… dat het bedrijf aan welke het contract wordt toegewezen Belgisch is. ..... .1
… dat het bedrijf plaatselijk mensen in dienst neemt om de werkzaamheden uit te voeren.

2

… het verkrijgen van de beste kwaliteit voor het geld van de belastingbetaler ongeacht waar het bedrijf
is gevestigd ..................................................................................................... 3
[WN/ GA]....................................................................................................... 9

Q17. Veronderstel dat in dit geval [de autoriteiten zijn van plan een ziekenhuis te bouwen], wanneer de
autoriteiten besluiten hoe ze het geld van de belastingbetaler zullen besteden, ze niet voor
het goedkoopste aanbod kiezen. In welke gevallen denkt u dat authoriteiten een duurder
aanbod kunnen aanvaarden? Autoriteiten kunnen een duurder aanbod aanvaarden...
[VOORLEZEN – AFWISSELEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD PER REGEL]
[Extra informatie ter attentie van de interviewers: Met sociale aspecten bedoelen wij
bijvoorbeeld het scheppen van banen voor langdurige werklozen, jongeren of gehandicapten,
etc.]

Mee eens, authoriteiten kunnen dit aanvaarden .......................1
Mee oneens, authoriteiten kunnen dit niet aanvaarden ............2
[WN/ GA] ................................................................................9

A.…. zolang er wordt verzekerd dat er rekening wordt gehouden met milieuaspecten..1 2 9
B. …. zolang er wordt verzekerd dat er rekening wordt gehouden met sociale aspecten. 1 2 9
C. …. zolang er wordt verzekerd dat kleine en middelgrote bedrijven de voorkeur genieten. 1 2
........................................................................................................................................ 9
D. …. zolang er wordt verzekerd dat het bedrijf dat het contract krijgt Belgisch is....... 1 2 9
E. …. zolang er wordt verzekerd dat het bedrijf dat het contract krijgt, plaatselijke mensen in dienst
neemt om de werkzaamheden uit te voeren ................................................................. 1 2 9

Q18. Volgens wat u weet, moeten de nationale regeringen in de Europese Unie dezelfde regels volgen
voor de aanbesteding van contracten voor bijvoorbeeld infrastructurele projecten? Hoe zit
het met locale authoriteiten, bijvoorbleed de administratie in uw stad?
Ja .............................................................................................1
Nee ...........................................................................................2
[WN/ GA] ................................................................................9

Nationale overheden...................................................................................................... .1 2 9
Lokale autoriteiten, bijv. de administratie in uw stad..................................................... 1 2 9

Q 19. Bent u het ermee eens of oneens dat gemeenschappelijke regels die in gans de EU gelden voor de
openbare autoriteiten over de manier waarop ze contracten moeten toekennen, bijdragen
tot het bestrijden van vriendjespolitiek en corruptie?
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Zeer mee eens...........................................................................4
Mee eens ..................................................................................3
Niet mee eens ...........................................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9

[Extra informatie ter attentie van de interviewers: Met “contracten toekennen” bedoelen we het contract
dat een openbare instantie afsluit om goederen, diensten of openbare werken te verwerven. Een voorbeeld
hiervan is de verwerving van een infrastructuurproject.]

Q 20. Bent u van mening dat Belgische bedrijven in staat zouden moeten zijn om te concurreren voor
publieke contracten in andere EU‐lidstaten?
Ja .............................................................................................1
Nee ...........................................................................................2
[WN/ GA] ................................................................................9

6.

CLOSING QUESTION

Q 21. Kunt u voor de volgende uitspraken aangeven of u het er volledig mee eens bent, mee eens bent,
mee oneens bent of volledig mee oneens bent? De Interne markt in de EU...
[VOORLEZEN – AFWISSELEN ‐ SLECHTS ÉÉN ANTWOORD PER REGEL]

Zeer mee eens...........................................................................4
Mee eens ..................................................................................3
Niet mee eens ...........................................................................2
Zeer mee oneens.......................................................................1
[WN/ GA] ................................................................................9
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A. .... versterkt de EU-lidstaten in hun concurrentiepositie ten opzichte van de VS, Japan of China..
.............................................................................................................. 4 3 2 1 9
B. .... schept meer banen in de EU................................................................. 4 3 2 1 9
C. .... heeft de levensstandaard verhoogd.. .................................................... 4 3 2 1 9
D. .... zorgt ervoor dat er eerlijke concurrentie tussen bedrijven is................ 4 3 2 1 9
F. ..... biedt een grotere keuze aan producten................................................. 4 3 2 1 9
G. .... is alleen in het voordeel van grote bedrijven.. ..................................... 4 3 2 1 9
H. .... is een bedreiging voor de nationale identiteit en cultuur.. ................... 4 3 2 1 9
I....... verslechtert arbeidscondities................................................................ 4 3 2 1 9
J....... verlaagt de nationale standaarden voor consumentenbescherming...... 4 3 2 1 9
K. .... leidt tot lagere prijzen voor producten en diensten in de EU.. ............. 4 3 2 1 9
L...... pakt klimaatverandering aan.. .............................................................. 4 3 2 1 9
M..... heeft te veel verschillende landen. ....................................................... 4 3 2 1 9
N. .... Verzekert dat er voor arme of benadeelde burgers wordt gezorgd. ..... 4 3 2 1 9
O. .... kan de negatieve gevolgen van de financiële crisis beperken.. ............ 4 3 2 1 9
P. ..... helpt om situaties, zoals de recente gascrisis, beter het hoofd te bieden.. 4 3 2 1

9

Q. .... heeft België doen overstromen met goedkope arbeidskrachten........... 4 3 2 1 9

D1.

Geslacht
[VRAAG NIET ‐ DUID AAN WAT PAST]

D2.

D3.

‐

[1] Man

‐

[2] Vrouw

Hoe oud bent u?
‐

[_][_] jaren oud

‐

[00] [WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

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

D4.

‐

[_][_]................................................................................................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]
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- 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
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