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Flash Eurobarometer 256
(Europeans’ attitudes towards the issue
of sustainable consumption and production)
Country Specific Questionnaire
Belgium (Flemish)

FLASH ‐ 256
“SUSTAINABLE CONSUMPTION &
PRODUCTION”
Q1. Hoeveel weet u in het algemeen over de invloed op het milieu van de producten die u
koopt en gebruikt?
[VOORLEZEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
-

Ik ben volledig op de hoogte .................................................................................... 4

-

Ik ken de meest belangrijke invloeden ..................................................................... 3

-

Ik weet weinig hierover ............................................................................................ 2

-

Ik weet niets.............................................................................................................. 1

-

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

Q2. Hoe belangrijk zijn de volgende aspecten wanneer u een beslissing neemt over welke
producten aan te kopen? Zeer belangrijk, tamelijk belangrijk, tamelijk onbelangrijk of
helemaal niet belangrijk?
[VOORLEZEN – EEN ANTWOORD PER REGEL]
- Zeer belangrijk ..........................................4
- Tamelijk belangrijk ...................................3
- Tamelijk onbelangrijk ...............................2
- Helemaal niet belangrijk ...........................1
- [WN/ GA] .................................................9

A. De invloed van het product op het milieu.

43219

B. De prijs van het product

43219

C. De kwaliteit van het product

43219

D. Het productmerk, de productmerknaam

43219

Q3. Sommige producten hebben een logo of symbool dat de invloed van het product op het
milieu aangeeft. Welke uitspraak past het beste bij u?
[VOORLEZEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]

- Milieulogo’s of symbolen over de invloed van het product op het milieu spelen een
belangrijke rol bij mijn aankoopbeslissingen. ................................................................ 1
- Milieulogo’s of symbolen over de invloed van het product op het milieu spelen geen
belangrijke rol bij mijn aankoopbeslissingen. ............................................................... 2
- Ik let nooit op logo’s of symbolen. .................................................................................. 3
- [WN/ GA] ........................................................................................................................ 9

Q4. Milieulabels moeten beknopt zijn. Uit de lijst die ik ga voorlezen, welke milieu‐
informatie is de belangrijkste die op een label moet staan?
[VOORLEZEN – AFWISSELEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
- Bevestiging dat het product afkomstig is uit milieuvriendelijke bronnen. .................. 1
- Bevestiging dat de verpakking milieuvriendelijk is. .................................................... 2
- De totale hoeveelheid broeikasgassen uitgestoot door dit product. .............................. 3
- Of het product kan worden gerecycled/ kan worden hergebruikt. ................................ 4
- [WN/ GA]..................................................................................................................... 9

De totale hoeveelheid van broeikasgasuitstoot die direct en indirect door het
product wordt geproduceerd, wordt de koolstofvoetafdruk van een product
genoemd. Deze meet de invloed op het milieu van de productie, verkoop en
gebruik van het product en in het bijzonder de invloed op klimaatverandering.
(MOET VOORAF WORDEN GELEZEN VOOR Q5)
Q5. Moet een label, waarop de koolstofvoetafdruk van een product is aangegeven, in de
toekomst verplicht zijn?
[VOORLEZEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
- Ja................................................................................................................................... 1
- Nee, dat moet gedaan worden op vrijwillige basis. ...................................................... 2
- De koolstofvoetafdruk is van geen belang voor mij. .................................................... 3
- [WN/ GA]..................................................................................................................... 9

Q6. Hoe kunnen detailhandelaren het beste een bijdrage leveren aan het promoten van
milieuvriendelijke producten?
[VOORLEZEN – AFWISSELEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]

- Betere informatie verstrekken aan consumenten .......................................................... 1
- Periodieke promoties in hun winkels hebben die gericht zijn op milieuvriendelijke
producten..................................................................................................................... 2
- Een daarvoor bestemde ‘groene’ hoek binnen hun winkels hebben met alleen maar
milieuvriendelijke producten....................................................................................... 3
- De zichtbaarheid van milieuvriendelijke producten in de rekken verhogen................. 4
- [WN/ GA]..................................................................................................................... 9

Q7. Welk soort belastingsysteem moeten publieke autoriteiten overwegen te gebruiken om
milieuvriendelijke producten te promoten:...?
[VOORLEZEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
- … belasting verlagen voor producten die milieuvriendelijker zijn .............................. 1
- … belastingen verhogen voor producten die schadelijk zijn voor het milieu.............. 2
- … een combinatie van beide......................................................................................... 3
- [Een belastingsysteem introduceren om milieuvriendelijke producten te promoten is
geen goed idee.]........................................................................................................... 4
- [WN/ GA]..................................................................................................................... 9

Q8. Welke van de volgende acties zou naar uw mening de grootste invloed hebben op het
oplossen van milieuproblemen?

[??????????]
[VOORLEZEN – AFWISSELEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
- Producten kopen die zijn geproduceerd via milieuvriendelijke productie. ................... 1
- Energiezuinige huishoudelijke apparatuur kopen. ........................................................ 2
- Zich inspannen om minder water te gebruiken............................................................. 3
- Afval minimaliseren en recycleren. .............................................................................. 4
- Minder reizen en duurzame transportmethodes aannemen........................................... 5
- [WN/ GA]..................................................................................................................... 9

Het EU‐eco‐label (de Bloem) is een certificatieplan dat Europese consumenten
helpt groenere, meer milieuvriendelijke producten en diensten te
onderscheiden. (MOET VOORAF WORDEN GELEZEN VOOR Q9)

Q9. Kent u de Bloem, het symbool van het EU‐eco‐label?
[VOORLEZEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
- Ik heb het gezien of erover gehoord en ik heb producten gekocht met dit label. ............. 1
- Ik heb het gezien of erover gehoord, maar ik heb geen producten gekocht met dit label. 2
- Ik heb het nog nooit gezien of erover gehoord................................................................. 3
- [WN/ GA] ........................................................................................................................ 9

Q10. In hoeverre vertrouwt u de beweringen van producenten over de milieuprestaties van
hun eigen producten?

[??????????]
[VOORLEZEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
-Vertrouw deze volledig ................................................................................................. 4
-Vertrouw deze matig ..................................................................................................... 3
-Vertrouw deze doorgaans niet ....................................................................................... 2
-Vertrouw deze helemaal niet ......................................................................................... 1
- [WN/ GA]..................................................................................................................... 9

Q11. Welke uitspraak geeft het beste uw visie weer op de huidige verslaglegging van
bedrijven over hun eigen milieu‐ en maatschappelijke prestatievermogen:
[VOORLEZEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
- Ik vertrouw de verslaglegging van bedrijven over hun eigen milieu- en
maatschappelijke prestaties ......................................................................................... 1
- Ik vertrouw verslaglegging van bedrijven over hun eigen milieu- en maatschappelijke
prestaties niet............................................................................................................... 2
- De verslaglegging van bedrijven over hun eigen milieu- en maatschappelijke prestaties
is van geen belang voor mij......................................................................................... 3
- [WN/ GA]..................................................................................................................... 9

Q12. Wanneer u producten koopt die elektriciteit (zoals tv’s en computers) of brandstof
(boilers, auto’s) verbruiken, houdt u dan rekening met de mate van
energiezuinigheid van deze producten? Een energiezuinig product is een product
dat dezelfde taak als een ander kan uitvoeren maar met minder energie te
verbruiken.

[VOORLEZEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
-Altijd.............................................................................................................................. 4
-Meestal, vaak................................................................................................................. 3
-Zelden............................................................................................................................ 2
-Bijna nooit ..................................................................................................................... 1
- [WN/ GA]..................................................................................................................... 9

Q13. Er is voorgesteld door de EU dat detailhandelaren een vrijwillige milieugedragscode
ontwikkelen. Welke mening komt het dichtste bij de uwe in de buurt?
[VOORLEZEN – SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
- Ik vind dat een goed idee .............................................................................................. 3
- Detailhandelaren doen al veel voor het milieu en een vrijwillige gedragcode is niet
nodig............................................................................................................................ 2
- Het is beter om bindende wetgeving te gebruiken dan een vrijwillige gedragscode .... 1
- [WN/ GA]..................................................................................................................... 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]
- 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

