ZA4453

Flash Eurobarometer 189a
White Paper on Communication - Public at large

Country Specific Questionnaire
Belgium (Flemish)

Flash EB 189 – White Paper on Communication – Questionnaire
Public at large
Goedemorgen/ goedemiddag, mijn naam is ... van GALLUP. Ik zou u willen vragen om deel te nemen
aan een kort onderzoek onder Europese burgers - omtrent hun mening over politiek in het algemeen
en over de Europese Unie in het bijzonder. Wilt u mij helpen door de vragen te beantwoorden; het
duurt niet langer dan 10 minuten. De vragenlijst is anoniem; uw antwoorden zullen alleen worden
gebruikt om de visies van de burgers beter te begrijpen. Wanneer u wilt, kunt u weigeren om een
vraag te beantwoorden..
Q1.

Bent u in het algemeen voor of tegen het lidmaatschap van Belgïe van de Europese Unie?
LEES VOOR. – SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK.
- Voor.................................................................................. 1
- Tegen. .............................................................................. 2
- [Kan geen beslissing nemen.].......................................... 3
- [WN/GA] ........................................................................... 9

Q2.

Vindt u het belangrijk om op de hoogte te zijn van de Europese politiek en Europese
aangelegenheden?
LEES VOOR. – SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK.
-Ja, voornamelijk omwille van persoonlijke redenen. ...... 1
- Ja, voornamelijk omwille van professionele redenen. ..... 2
- Ja, om beide redenen. ..................................................... 3
- Nee................................................................................... 4
- [WN/GA] ........................................................................... 9

FILTER, STEL DE VRAAG ALS Q2 = 1 OF 3 (“PERSOONLIJKE REDENEN OF BEIDE”).
Q3a. U gaf aan dat u om persoonlijke redenen op de hoogte bent van de Europese politiek. Kunt u
bij elke zin aangeven of u denkt dat dit een belangrijke reden voor u is of niet?
LEES VOOR.– WISSEL AF.– SLECHTS EEN ANTWOORD PER REGEL MOGELIJK.
- Belangrijk. ..................................................................... 1
- Niet belangrijk. .............................................................. 2
- [WN/GA] ........................................................................ 9
a) Me betrokken te voelen bij het Europese systeem/ me Europees te voelen.1 2 9
b) Over alle informatie beschikken om deel te nemen aan Europese debatten, verkiezingen,
etc. .................................................................................................................. 1 2 9
c) Meer kennis te hebben over mijn rechten of mogelijkheden als Europese burger.
129
d) Meer te weten over wat EU-lichamen voor burgers doen. ......................... 1 2 9
e) Te kunnen nagaan wat het actuele EU beleid is in bepaalde domeinen. .. 1 2 9
f) Me betrokken te voelen bij de gebeurtenissen in de andere landen van Europa.
129

01 09

1/9
Public at large

g) In staat te zijn wat invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen van de Europese
samenwerking................................................................................................. 1 2 9
h) Meer kennis te hebben over de rol van Europa in de wereld..................... 1 2 9

FILTER, STEL DE VRAAG ALS Q2 = 2 OF 3 (“PROFESSIONELE REDENEN OF BEIDE”).
Q3b. U noemde professionele redenen. Het is van belang om op de hoogte te zijn van de Europese
Unie, omdat...
FILTER, ALS Q2 = 3, STEL DAN DE VRAAG.
U noemde ook professionele redenen. Het is van belang om op de hoogte te zijn van de Europese
Unie, omdat...
Ja. .................................................................................... 1
Nee. ................................................................................. 2
WN/GA............................................................................. 9
a) ik dan mijn algemene kennis aanvul over Europese kwesties. .................. 1 2 9
b) ik dan mijn kennis ontwikkel over onderwerpen die in direct verband staan met mijn
activiteiten. ...................................................................................................... 1 2 9

AAN IEDEREEN VRAGEN.
Q4. Sommige kwesties zijn alleen van belang op nationaal niveau en andere op Europees niveau. Zou
u willen weten of personen uit andere Europese Unie-lidstaten het met u eens zijn over de volgende
onderwerpen?
LEES VOOR. – –
- Ja................................................................................... 1
- Nee................................................................................ 2
- [WN/GA] ........................................................................ 9
a) De Europese munteenheid, de euro. ......................................................... 1 2 9
b) Hoe jobs kunnen gecreëerd worden in Europa .......................................... 1 2 9
c) De Grondwet voor de Europese Unie, die ter discussie staat.................... 1 2 9
d) De mogelijkheid dat Turkije in de toekomst lid wordt van de Europese Unie.1 2 9
e) Het gevaar van vogelgriep voor Europa..................................................... 1 2 9
f) Energievoorraden veilig stellen. .................................................................. 1 2 9
g) Hoe er kan worden geconcurreerd met China of India............................... 1 2 9
h) De strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. …………………………………. 1 2 9
i) Immigratie uit niet-EU-landen. ..................................................................... 1 2 9
j) Milieubescherming. ...................................................................................... 1 2 9
k) Ethische kwesties zoals stamcelonderzoek, abortus, homoseksuele huwelijk. 1 2 9
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l) Verdraagzaamheid over godsdienstige uitingen en bescherming van mensenrechten. 1 2 9

Q5.

Verstrekt de Belgische regering, volgens u, voldoende informatie over hetgeen er in de
Europese Unie met de burgers gebeurt?
LEES VOOR. – SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK.
- Ja. ................................................................................... 1
- Nee. ................................................................................. 2
- [WN/GA] ........................................................................... 9

Q6.
Er zijn verschillende manieren om betrokken te zijn bij de politiek in de brede zin van het
woord; op stads-, regionaal, landelijk of zelfs Europees niveau. Heeft u één van de volgende zaken
gedaan in de afgelopen drie jaar? Heeft u...
LEES VOOR. – –
- Ja................................................................................... 1
- Nee................................................................................ 2
- [WN/GA] ........................................................................ 9
a) Gestemd bij een verkiezing of een referendum (lokaal, regionaal, nationaal)?1 2
b) Gestemd bij de laatste verkiezingen voor het Europese Parlement in 2004? 1 2
c) Een politicus, regeringsfunctionaris of lokale ambtenaar gecontacteerd? 1 2 9
d) Gewerkt bij een politieke partij of een actiegroep?....................................1 2 9
e) Gewerkt bij een andere organisatie of vereniging? ...................................1 2 9
f) Een petitie ondertekend?............................................................................1 2 9
g) Uw mening gegeven in een online discussie/ forum? ...............................1 2 9
h) Deelgenomen aan een openbare demonstratie? ......................................1 2 9

9
9

INDIEN HET ANTWOORD “JA” WAS OP EEN ITEM VAN Q6 (DEELGENOMEN AAN LOKALE/
NATIONALE POLITIEK OP WELKE MANIER DAN OOK), VRAAG DAN:
Q7.

Veronderstel, dat u bezorgd bent over een bepaalde kwestie, die op EU-niveau wordt
geregeld en dat u uw mening over deze kwestie zou willen geven. Met wie verkies je dan
contact op te nemen...
LEES VOOR. – SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK.
- Een persoon of organisatie op EU-niveau, of..............................................1
- Een persoon of organisatie die in uw land actief is. ....................................2
- [Beiden.].......................................................................................................3
- [Geen van beiden.] ......................................................................................4
- [WN/GA].......................................................................................................9
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Q8a. Bent u het eens/ oneens met de volgende uitspraken over informatie over Europese Uniekwesties?
LEES VOOR. – –
Ja.....................................................................................1
Nee..................................................................................2
WN/GA ............................................................................9
a). Alle Europese burgers moeten het recht hebben op eerlijke en volledige informatie.
.....................................................................................................1 2 9
b) Informatie moet ruim beschikbaar zijn, toegankelijk zijn in de eigen taal van de burger
en gemakkelijk te begrijpen zijn. ..................................................1 2 9
c) Het zou voor burgers moeten mogelijk zijn om verschillende meningen en opvattingen
over Europese kwesties te vernemen en te vergelijken. .............1 2 9
d) Burgers en vertegenwoordigende organisaties moeten het recht en de middelen
hebben om hun meningen te uiten en te worden gehoord. .........1 2 9
e) Beleid, besluitvorming en administratie moeten zo doorzichtig, open en zichtbaar als
mogelijk zijn..................................................................................1 2 9

Q9. Wie moet er volgens u op de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het informeren van de
burgers over wat de Europese Unie doet en hoe deze van invloed zijn op hun dagelijks leven?
LEES VOOR. – – SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK.
De nationale regering......................................................1
Het nationale parlement en de politieke partijen.............2
Het Europese Parlement.................................................3
De Europese Commissie. ...............................................4
niet-gouvernementele organisaties (NGOs). ..................5
De media. ........................................................................6
Andere.............................................................................7
WN/GA ............................................................................9

Q10. Wie is er, volgens u, op de eerste plaats verantwoordelijk voor het in rekening brengen van de
wensen van de burgers met betrekking tot Europese kwesties?
LEES VOOR. – - SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK.
- .....................................................................................................................1
- .....................................................................................................................2
- .....................................................................................................................3
- .....................................................................................................................4
- .....................................................................................................................5
- .....................................................................................................................6
- [WN/GA].......................................................................................................9
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VRAAG AAN IEDEREEN
Q11. Er worden meerdere bezwaren en redenen genoemd, wanneer aan mensen wordt gevraagd
waarom zij niet rechtstreeks contact opnemen met de EU over kwesties die met de EU te
maken hebben. Welke zijn voor u de meest belangrijke redenen waarom u geen contact
opneemt met de verantwoordelijke autoriteiten van de Europese Unie?
LEES VOOR.– –
- Belangrijk. ..................................................................... 1
- Niet belangrijk. .............................................................. 2
- [WN/GA] ........................................................................ 9
a) Taalbarrière
.......................................................................................................................1 2 9
b) Ik ken de structuur niet; ik weet niet precies tot wie ik mij moet wenden.
.......................................................................................................................1 2 9
c) I weet niet wie me vertegenwoordigd in het Europese Parlement.
.......................................................................................................................1 2 9
d) Hoge kosten, bijv. om te reizen naar een demonstratie, of zelfs voor een telefoongesprek.
.......................................................................................................................1 2 9
e) De autoriteiten van de Europese Unie zijn niet geïnteresseerd in de mening van de burgers;
daarom heeft het geen zin om contact met ze op te nemen.
.......................................................................................................................1 2 9
f) De Lidstaten en niet de Europese Unie, nemen de beslissingen, daarom kunnen we beter
contact opnemen met onze nationale regering.
.......................................................................................................................1 2 9

Q12.

Wanneer u op zoek bent naar informatie over de Europese Unie, welke van de volgende
bronnen zou u dan gebruiken?
LEES VOOR. – –
- Gebruik ik. ..................................................................... 1
- Gebruik ik niet. .............................................................. 2
- [WN/GA] ........................................................................ 9
a) Familie, vrienden, collega’s. ......................................................................1
b) Nationale informatielijn of website. ............................................................1
c) Officiële EU-informatielijn of website. ........................................................1
d) Internet.......................................................................................................1
e) Televisie.....................................................................................................1
f) Radio. ........................................................................................................1
g) Kranten. .....................................................................................................1
h) informatiebureaus van de Europese Unie. ................................................1

Q13.

2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9

Volgens uw beoordeling, hoeveel informatie over de Europese Unie, haar beleid en haar
besluiten wordt verstrekt door de media in Belgïe (TV, radio, pers, internet...)?
LEES VOOR. – SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK.
- Te veel. ............................................................................ 1
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- Te weinig.......................................................................... 2
- Zo ongeveer de juiste hoeveelheid.................................. 3
- [WN/GA] ........................................................................... 9

Q14. Wanneer u kijkt naar de kwaliteit van de informatie die u over de Europese Unie krijgt, bent u het
dan eens met de volgende uitspraken?
- Eens.

1

- Oneens.

2

- [WN/GA]

9

- De informatie die ik over de Europese Unie krijg, is begrijpelijk.
........................................................................................... 1 2 9
- De informatie die ik over de Europese Unie krijg, is interessant.
........................................................................................... 1 2 9
- De informatie die ik over de Europese Unie krijg, is nuttig.
........................................................................................... 1 2 9

Q15. Kijkt u naar TV-kanalen van andere Europese landen??
[TV-kanalen van de andere Europese landen: in Europa gevestigde initiatieven van CNN, CNBC,...
komen niet in aanmerking. Maar bijvoorbeeld wel Arte dat bi-nationaal is en een visie geeft op wat in
een “ander” land gebeurt.]
- Ja. ................................................................................... 1
- Nee.................................................................................. 2
- [WN/GA] ........................................................................... 9

VRAAG INDIEN “JA”
Q16. Hoe vaak bekijkt u deze?
Elke dag. ............................................................................ 4
Twee tot drie keer per week............................................... 3
Een keer per week. ............................................................ 2
Af en toe. ............................................................................ 1
- [WN/GA] ........................................................................... 9

Q17.

Als het zou bestaan, zou u dan kijken naar een openbaar TV-station van de Europese Unie,
dat in uw eigen taal uitzendt?
LEES VOOR.– SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK.
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- Ja. .................................................................................... 1
- Nee................................................................................... 2
- [WN/GA] ........................................................................... 9

FILTER ALS Q17 = 1
Q18. Welk soort programmering zou u willen zien op het Europese Unie-TV-kanaal?
SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK.
- Alleen nieuws en documentaires.........................................................1
- Nieuws, documentaires en culturele programma’s..............................2
- Het volledige aanbod van programma’s die normaal gezien worden uitgezonden op de
landelijke publieke zenders, met inbegrip van amusementsprogramma’s.

3

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

Q19.

Welke van de volgende uitspraken sluit het dichtst aan bij jouw mening?
LEES VOOR. – WISSEL AF. - SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK.
- Politici in het Belgische Parlement moeten op regelmatige basis kwesties aan de orde
stellen, die te maken hebben met de toekomst van de Europese Unie.. 1
- Politici in het Belgische Parlement moeten zich concentreren op nationale kwesties en
de EU-zaken overlaten aan de EU.. ......................................................2
[WN/GA] ................................................................................................9

Q.20.

Ik ga u nu een lijst uitspraken voorlezen. Kunt u mij vertellen of u het eens of oneens bent met
elke uitspraak?
LEES VOOR. – –
- Eens. ................................................................................ 1
- Oneens............................................................................. 2
- [WN/GA] ........................................................................... 9
a) De Europese Unie is democratisch. ..........................................................1 2 9
b) De Europese Unie heeft een significante invloed op mijn dagelijkse leven. 1 2 9
c) De Europese Unie kan een actieve rol spelen in de wereldpolitiek.....1 2 9
d) De Europese Unie behandelt kwesties die voor mij interessant zijn.........1 2 9
e) De Europese Unie behandelt kwesties die voor mij te ingewikkeld zijn....1 2 9
f) De Europese Unie bevindt zich in een betere positie dan individuele Lidstaten om onze
waarden en levensstandaarden te beschermen............................................1 2 9

Q21. Vindt u dat Europese Unie-instituties opener, toegankelijker en ontvankelijker zijn dan uw
nationale instituties?
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- Ja. .................................................................................... 1
- Nee................................................................................... 2
- [WN/GA] ........................................................................... 9

DEMOGRAPHICS

D1. Geslacht [VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST]
- Man .................................................................................. 1
- Vrouw ............................................................................... 2
D2. Hoe oud bent u?:

[_][_] jaren oud

- WEIGERT/GEEN ANTWOORD..................................... 99
D3. Hoe oud was u toen u uw voltijdse opleiding hebt beëindigd?: [Vul in DE LEEFTIJD WAAROP DE
OPLEIDING WERD BEEINDIGD]
[_][_] jaren oud
- NOOIT VOLTIJDS ONDERWIJS GENOTEN................ 00
- NOG IN VOLTIJDS ONDERWIJS ................................. 01
- WEIGERT/GEEN ANTWOORD..................................... 99

D4. 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
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- 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

D5. Voor welke partij heeft u gestemd in de laatste nationale verkiezingen?
COUNTRY SPECIFIC LIST
- Heeft niet gestemd/heeft niet deelgenomen .................. 97
- Hij/zij kwam toen niet in aanmerking om te stemmen.... 98
- WN/GA ........................................................................... 99

D6. Type woonplaats?
- grootstedelijk .................................................................... 1
- stad/stedelijk .................................................................... 2
- platteland.......................................................................... 3
- WEIGERT/GEEN ANTWOORD....................................... 9
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