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Flash Eurobarometer 213
(European Citizenship)

Country Specific Questionnaire
Netherlands

Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights

Q1. Dit onderzoek gaat over het burgerschap van de Europese Unie. Kent u de term
“burger van de Europese Unie”?
- Ja en u weet wat deze betekent. ...................................................... 1
- Ja, u hebt er iets over gehoord, maar u weet niet precies wat het betekent.

2

- Nee, u hebt nog nooit gehoord van de term “burger van de Europese Unie”.

3

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

Q2. Hoe goed vindt u dat u bent geïnformeerd over uw rechten als een burger van de
Europese Unie?
SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK
- Zeer goed geïnformeerd................................................................... 4
- Goed geïnformeerd........................................................................... 3
- Niet goed geïnformeerd .................................................................... 2
- Helemaal niet geïnformeerd ............................................................. 1
- [WN/ GA]........................................................................................... 9

Q3. Kunt u me voor elke bewering, die ik nu ga voorlezen, zeggen of deze waar of niet
waar is:
SLECHTS ÉÉN ANTWOORD PER REGEL
- Waar .................................................................................. 1
- Niet waar ........................................................................... 2
- [WN/ GA ........................................................................... 9

a. U moet een verzoek indienen om een burger van de Europese Unie te
worden.................................................................................................... 1 2 9
b. U bent tegelijkertijd burger van de Europese Unie en
Nederlander/Nederlandse ...................................................................... 1 2 9
c. Als u wilt, kunt u ervoor kiezen geen burger van de Europese Unie te
zijn. ......................................................................................................... 1 2 9

Q4. In feite zijn alle burgers van de EU-lidstaten “burgers van de Europese Unie”.
Welke rechten heeft een burger van de Unie naar uw mening?
SLECHTS ÉÉN ANTWOORD PER REGEL
- Ja, heeft dit recht ............................................................ 1
- Nee, heeft dit recht niet...................................................... 2
- [WN/ GA] ........................................................................... 9

a) Een burger van de Europese Unie heeft het recht om onder
bepaalde voorwaarden in elke Lidstaat van de Europese Unie te
wonen.................................................................................................... 1 2 9
b) Een burger van de Europese Unie heeft het recht om de
nationaliteit van elke Lidstaat te krijgen, waar hij/ zij in de
afgelopen 5 jaar heeft gewoond. .......................................................... 1 2 9
c)

Een burger van de Europese Unie heeft het recht om een klacht
in te dienen bij de Europese commissie, het Europese
parlement of de Europese ombudsman. .............................................. 1 2 9

d) Een burger van de Europese Unie uit een andere Lidstaat,
wonend in Nederland, heeft het recht om hier te stemmen of
zich hier kandidaat te stellen in gemeenteraadsverkiezingen. ............. 1 2 9
e) Een burger van de Europese Unie uit een andere Lidstaat,
wonend in Nederland, heeft het recht om hier te stemmen of
zich hier kandidaat te stellen voor het nationale parlement. ................ 1 2 9
f)

Een burger van de Europese Unie uit een andere Lidstaat,
wonend in Nederland, heeft het recht om hier te stemmen of
zich hier kandidaat te stellen voor het Europese parlement................. 1 2 9

g) Een burger van de Europese Unie, die zich buiten de EU
bevindt, heeft het recht om hulp te vragen aan ambassades van
andere Europese Unie lidstaten, als zijn land daar geen
ambassade heeft. ................................................................................. 1 2 9
h) Een burger van de Europese Unie, die in een andere Lidstaat
woont, heeft het recht om op precies dezelfde wijze te worden
behandeld als een nationale ingezetene van die staat. ....................... 1 2 9

Q5. Kent u het “Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie”, waarin tevens
de grondrechten voor burgers van de Europese Unie worden gegarandeerd?
SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK
- Ja en u weet wat dat is......................................................................................... 1
- Ja, u hebt erover gehoord, maar u weet niet zeker wat dat is. ............................ 2
- Nee, u hebt nog nooit gehoord van het “Handvest voor de grondrechten van
de Europese Unie”. ........................................................................................... 3
- [WN/ GA] .............................................................................................................. 9

D1.

Geslacht [VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST]
[1]
[2]

D2.

Hoe oud bent u?
[_][_]
[00]

D3.

jaren oud
[WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

Hoe oud was u toen u uw voltijdse opleiding hebt beëindigd?
[Vul in DE LEEFTIJD WAAROP DE OPLEIDING WERD BEEINDIGD]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Man
Vrouw

jaren oud
[NOG IN VOLTIJDS ONDERWIJS]
[NOOIT VOLTIJDS ONDERWIJS GENOTEN]
[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. Waar zou u zeggen dat u woont?
- grootstedelijk ............................................................................................... 1
- stad/stedelijk................................................................................................ 2
- platteland ..................................................................................................... 3
- [Weigert] ...................................................................................................... 9

