ZA3935
Flash EB 142 „Convention on the Future of Europe“
Country Specific Questionnaire
Netherlands

QUESTION 5
SAVE CURRENT TIME IN Q5

QUESTION 10
Goede......, u spreekt met ..... van het NIPO, het marktonderzoekinstituut.
Wij zijn momenteel bezig met een onderzoek over een actueel onderwerp.
Wij willen u NIETS verkopen. Om een WETENSCHAPPELIJKE steekproef te garanderen,
zou ik graag spreken met de persoon van 15 jaar of ouder, die het eerst jarig is.
1 
2 
3 

Ja, dat ben ik
Ja, komt aan de lijn
Nee, geen medewerking

4 

Afspraak

ª
ª

CONTINUE AT QUESTION 9911
END OF INTERVIEW, NON-RESPONSE "A"

IF [ Q10 , 2 \ Q9912 , 1 ] PUT IN INTRO1 "Goede......, u spreekt met ..... van het NIPO, het marktonderzoekinstituut.
Wij zijn momenteel bezig met een onderzoek over een actueel onderwerp.
Het gaat om uw mening, we willen u NIETS verkopen."

QUESTION 20
<?>
Zou ik u hierover enkele vragen mogen stellen?
1 
2 

Ja
Nee

3 

Afspraak

ª

CONTINUE AT QUESTION 9911

QUESTION 30
1.
(Enq.: Tik geslacht ondervraagde in:)
1 
2 

Man
Vrouw

IF [ Q30 , 1 ] PUT IN T2 " mannen" PUT IN T3 " vrouw"
IF [ Q30 , 2 ] PUT IN T2 " vrouwen" PUT IN T3 " man"

QUESTION 40

REFERS TO TELEPHONE FILE

IF STRATIFICATION REACHED, CONTINUE AT QUESTION 9912

QUESTION 50
SAVE CURRENT TIME IN Q50

QUESTION 60
Q1.
Heeft u al gehoord van de Conventie over de toekomst van Europa, voorgezeten door Valéry
Giscard d'Estaing?
1 
2 

Ja
Nee
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QUESTION 70
Q2.
De resultaten van de Conventie over de toekomst van Europa zijn net gepresenteerd. Voor zover u
weet, wat voor soort tekst
heeft deze conventie uitgewerkt? Is dat ...
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1
2
3
4
5







een verklaring,
een richtlijn,
een handvest
of een ontwerptekst voor een grondwettelijk verdrag
Weet niet \ Geen antwoord

QUESTION 80
Q3.
De Conventie over de toekomst van Europa heeft zojuist een ontwerp opgesteld voor een
grondwettelijk verdrag. Bent u van
plan om ...
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1
2
3
4
5







een samenvatting te lezen van dit ontwerp voor een grondwet,
bent u van plan om het ontwerp tot in detail te lezen,
bent u niet van plan het ontwerp te lezen
of heeft u dit al gelezen?
Weet niet \ Geen antwoord

QUESTION 90
Q4.
Van wat u er van weet, zou u zeggen dat u zeer tevreden, tamelijk tevreden, tamelijk ontevreden of
helemaal ontevreden bent
met de resultaten van de Conventie over de toekomst van Europa?
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1
2
3
4
5







Zeer tevreden
Tamelijk tevreden
tamelijk ontevreden
Helemaal ontevreden
Weet niet \ Geen antwoord

QUESTION 100
Q5.
Ik ga nu een aantal voorstellen oplezen die bedoeld zijn om het huidige functioneren van de
Europese Unie te hervormen.
Kunt u voor elk van de volgende voorstellen aangeven of u het hier persoonlijk eerder mee eens bent
of eerder mee oneens
bent?
PUT IN vr5 "Q5a.
Een Grondwet voor de Europese Unie."

QUESTION 110_1
Q5a.
Een Grondwet voor de Europese Unie.
Bent u het hier eerder mee eens of bent u het hier eerder mee oneens?
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1 
2 
3 

Eerder eens
Eerder oneens
Weet niet \ Geen antwoord

PUT IN vr5 "Q5b.
Eén Minister van Buitenlandse Zaken voor de Europese Unie."
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QUESTION 110_2
Q5b.
Eén Minister van Buitenlandse Zaken voor de Europese Unie.
Bent u het hier eerder mee eens of bent u het hier eerder mee oneens?
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1 
2 
3 

Eerder eens
Eerder oneens
Weet niet \ Geen antwoord

PUT IN vr5 "Q5c.
Eén president voor de Europese Raad, die gekozen is door de staatshoofden of regeringsleiders van de lidstaten van de Europese
Unie."

QUESTION 110_3
Q5c.
Eén president voor de Europese Raad, die gekozen is door de staatshoofden of regeringsleiders van
de lidstaten van de
Europese Unie.
Bent u het hier eerder mee eens of bent u het hier eerder mee oneens?
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1 
2 
3 

Eerder eens
Eerder oneens
Weet niet \ Geen antwoord

PUT IN vr5 "Q5d.
Het stemmen van het Europees Parlement over alle beslissingen die met de toekomst van de Europese Unie te maken hebben."

QUESTION 110_4
Q5d.
Het stemmen van het Europees Parlement over alle beslissingen die met de toekomst van de
Europese Unie te maken hebben.
Bent u het hier eerder mee eens of bent u het hier eerder mee oneens?
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1 
2 
3 

Eerder eens
Eerder oneens
Weet niet \ Geen antwoord

QUESTION 120
Q6.
Denkt u dat het essentieel, nuttig maar niet essentieel of nutteloos zou zijn dat alle burgers van de
Europese Unie hun
mening zouden kunnen geven over het ontwerp voor de Europese Grondwet middels een
referendum?
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1
2
3
4






Essentieel
Nuttig, maar niet essentieel
Nutteloos
Weet niet \ Geen antwoord

QUESTION 130
Q7.
Ik ga nu een aantal stellingen oplezen. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aangeven of die
naar uw mening waar of
niet waar is.
PUT IN vr7 "Q7a.
Het slotdocument van de Conventie zal automatisch de toekomstige Europese Grondwet worden."
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QUESTION 140_1
Q7a.
Het slotdocument van de Conventie zal automatisch de toekomstige Europese Grondwet worden.
Is dit volgens u waar of niet waar?
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1 
2 
3 

Waar
Niet waar
Weet niet \ Geen antwoord

PUT IN vr7 "Q7b.
Het slotdocument van de Conventie zal worden besproken door de staatshoofden en mogelijk gewijzigd worden."

QUESTION 140_2
Q7b.
Het slotdocument van de Conventie zal worden besproken door de staatshoofden en mogelijk
gewijzigd worden.
Is dit volgens u waar of niet waar?
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1 
2 
3 

Waar
Niet waar
Weet niet \ Geen antwoord

PUT IN vr7 "Q7c.
Het slotdocument van de Conventie zal onderworpen zijn aan de stemming van de nationale parlementen."

QUESTION 140_3
Q7c.
Het slotdocument van de Conventie zal onderworpen zijn aan de stemming van de nationale
parlementen.
Is dit volgens u waar of niet waar?
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1 
2 
3 

Waar
Niet waar
Weet niet \ Geen antwoord

PUT IN vr7 "Q7d.
Het slotdocument van de Conventie zal onderworpen zijn aan een referendum in elke lidstaat."

QUESTION 140_4
Q7d.
Het slotdocument van de Conventie zal onderworpen zijn aan een referendum in elke lidstaat.
Is dit volgens u waar of niet waar?
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1 
2 
3 

Waar
Niet waar
Weet niet \ Geen antwoord

QUESTION 150
Q8.
Zou volgens u de ontwerp grondwettelijk verdrag, zoals die is voorbereid door de Conventie ...
(Enq.: Lees op, slechts 1 antwoord mogelijk)
1 
2 
3 
4 
5 

door de staatshoofden of regeringsleiders in de huidige vorm moeten worden
aangenomen,
door de staatshoofden of regeringsleiders gedeeltelijk moeten worden gewijzigd,
door de staatshoofden of regeringsleiders grondig moeten worden gewijzigd
of zou het ontwerp grondwettelijk verdrag moeten worden verworpen, zodat de
huidige verdragen gehandhaafd blijven
Weet niet \ Geen antwoord
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QUESTION 1010
Dan wil ik nog een aantal vragen stellen voor de statistische verwerking:
QUESTION 1020

NUMBER

MINIMAL VALUE 15
SAVE IN AGE1

2. Mag ik nu uw leeftijd noteren?
(Enq.: Eventueel buttons gebruiken)
Exacte leeftijd :
QUESTION 1030

NUMBER

MINIMAL VALUE 6
MAXIMAL VALUE 98
SAVE IN AGE2

3. Hoe oud was u toen u uw schoolopleiding of studie beëindigde?
Het gaat om uw volledige dagopleiding.
(Enq.: Eventueel buttons gebruiken)
Leeftijd :
IF [ AGE1 >= AGE2 ] CONTINUE AT QUESTION 8002
IF [ AGE2 = 99 ] CONTINUE AT QUESTION 8002
IF [ AGE1 = 0 ] CONTINUE AT QUESTION 8002

QUESTION 9002
Enq.: ER KLOPT IETS NIET!
Huidige leeftijd ondervraagde: <Question 1020>
Leeftijd opleiding\studie beeindigd: <Question 1030>
Leeftijd opleiding beeindigd is hoger dan de huidige leeftijd!
(Enq.: Verbeter de Leeftijden door met de [BACK] toets terug te gaan.)
IF [ AGE1 >= AGE2 ] CONTINUE AT QUESTION 8002
BACK TO QUESTION 9002

QUESTION 1040

SHOW HELPSCREEN

D4. Bent u op dit moment zelfstandig werkzaam, werkzaam op kantoor, werkzaam als
handarbeider of zonder betaald beroep?
(Enq.: Gebruik voor een toelichting de <F1>-toets of bovenstaande [Help]-knop!)
1
2
3
4
5







Werkzaam, zelfstandig
Werkzaam op kantoor
Werkzaam als handarbeider
Zonder betaald beroep
(Weigering)

QUESTION 1041

IF [ Q1040 , 1 ]
SHOW HELPSCREEN

D4.1 Welke omschrijving past het best bij uw beroep?
(Enq.: Gebruik voor een toelichting de <F1>-toets of bovenstaande [Help]-knop!)
(Enq.: Lees op)
11 
12 
13 
14 
15 

Boer, tuinder, boswachter, visser
Of eigenaar van een winkel, kleine zelfstandige
Of zelfstandig beoefenaar van een vrij beroep, bijvoorbeeld advocaat, arts,
accountant, architect
Of bedrijfsleider
Anders, namelijk ...
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QUESTION 1042

IF [ Q1040 , 2 ]
SHOW HELPSCREEN

D4.2 Welke omschrijving past het best bij uw beroep?
(Enq.: Gebruik voor een toelichting de <F1>-toets of bovenstaande [Help]-knop!)
(Enq.: Lees op)
21 
22
23
24
25
26
27








Een beroep zoals vrije beroepen als dienstbetrekking (zoals doctoren, advocaten,
accountants, architecten)
Of een hogere leidinggevende functie, directeur of top management
Of een middelbare leidinggevende functie
Of ambtenaar
Of kantoorjongen, kantoorbediende
Of een andere werknemer, bijvoorbeeld vertegenwoordiger, chauffeur, verpleegster
Anders, namelijk ...

QUESTION 1043

IF [ Q1040 , 3 ]
SHOW HELPSCREEN

D4.3 Welke omschrijving past het best bij uw beroep?
(Enq.: Gebruik voor een toelichting de <F1>-toets of bovenstaande [Help]-knop)
(Enq.: Lees op)
31
32
33
34






Opzichter, voorman, teamleider
Of een geschoolde handarbeider
Of een ongeschoolde handarbeider
Anders, namelijk ...

QUESTION 1044

IF [ Q1040 , 4 ]
SHOW HELPSCREEN

D4.4 Welke omschrijving past het best bij uw situatie?
(Enq.: Gebruik voor een toelichting de <F1>-toets of bovenstaande [Help]-knop)
(Enq.: Lees op)
41
42
43
44
45







Zorgt voor het huishouden
Of voltijd student
Of met pensioen
Of werkloos of tijdelijk zonder werk
Anders, namelijk ...

QUESTION 7020
SAVE CURRENT TIME IN Q7020

QUESTION 9913
Dat was de laatste vraag.
Heeft u nog opmerkingen voor wat betreft dit vraaggesprek \ deze vragenlijst?
(Enq.: Indien opmerkingen, beschrijf deze dan zo kort mogelijk.)
1 
2 

Ja, namelijk..
Nee

QUESTION 9999
Dat was de laatste vraag.
We danken u voor uw deelname aan dit onderzoek.
1 

Geslaagd gesprek
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QUESTION 9914
Heeft u als enqueteur nog opmerkingen voor wat betreft dit vraaggesprek \ deze vragenlijst?
Zo ja, beschrijf deze dan zo kort mogelijk.
1 
2 

Ja, namelijk..
Nee

QUESTION 9911
Dan heb ik verder geen vragen meer.
(Enq.: Noteer weigering)
1
2
3
4
5
6
7









Weigering (te druk etc.)
Weigering (principeel)
Weigering (ziek\afwezig)
Weigering (wel mondeling\schriftelijk)
Weigering (geen toestemming)
Respondent buiten doelgroep
Reeds ondervraagd

END OF INTERVIEW, NOT SUCCESFULL, DATA WILL BE WRITTEN

QUESTION 9912
Op dit moment hebben we al genoeg<?> ondervraagd,
zou ik met de aanwezige<?> van 15 jaar of ouder die het eerst jarig is, kunnen spreken?
1 

ª
2 
ª
3 
ª

Ja, wordt doorverbonden
CONTINUE AT QUESTION 8010

Nee, niet aanwezig \ is er niet
CONTINUE AT QUESTION 9910

Nee, weigering
CONTINUE AT QUESTION 9911

QUESTION 9910
Dan heb ik verder geen vragen voor u.
Dank u voor uw medewerking.
2 

buiten doelgroep

END OF INTERVIEW, NOT SUCCESFULL, DATA WILL BE WRITTEN
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