ZA6647

Flash Eurobarometer 425
(Food Waste and Date Marking)
Country Questionnaire
Belgium (Flemish)

FL425 - Attitudes towards food wasteBEN
D1
Hoe oud bent u?
(SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

D2

Geslacht van de respondent
Man
Vrouw

1
2

AAN ALLEN
STELLINGEN 1 TOT 6 ROTEREN
Q1

In Europa wordt jaarlijks ongeveer 100 miljoen ton voedsel verspild. Welke van de
volgende actoren spelen volgens u een rol in het voorkomen van voedselverspilling?

(LEES VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)
De boeren
Voedingsindustrie
Winkels en detailhandelaars
Horeca en catering (hotels, restaurants, ziekenhuizen enz.)
Overheidsinstanties
Consumenten, mensen als u
WN/GA

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NIEUW
STELLINGEN 1 TOT 6 ROTEREN
Q2

Wat zou u helpen om thuis minder voedsel te verspillen?
(LEES VOOR - MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)
Betere en duidelijkere informatie over de betekenis van "ten minste
houdbaar tot" en "te gebruiken tot" datums vermeld op etiketten van
levensmiddelen
Betere en duidelijkere informatie op etiketten van levensmiddelen (bv.
informatie over opslag en bereiding van voedsel)
Betere inkoop- en maaltijdplanning door uw gezin
Beschikbaarheid van kleinere porties in winkels
Gebruiken van restjes in plaats van ze weg te gooien
De diepvriezer gebruiken om voedsel langer te bewaren
Overige (NIET VOORLEZEN)
WN/GA
FL388 Q10 MODIFIED TREND

1,

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Q3

Hoe vaak, indien van toepassing, kijkt u naar de "te gebruiken tot" en "ten minste
houdbaar tot" datums op etiketten van levensmiddelen wanneer u inkopen doet en
maaltijden klaarmaakt?
(ENQ. LEES VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
WN/GA

1
2
3
4
5
6

NIEUW
SPLITS A - STEL Q4 VOOR Q5
ITEMS 1 TOT 3 ROTEREN
Q4

Wat denkt u dat "ten minste houdbaar tot" op een voedingsproduct eigenlijk betekent?
Ik ga u enkele opties voorlezen, selecteer het antwoord dat het best van toepassing is.

LEES VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
Het hangt af van het soort voedsel
Het voedsel kan na deze datum geconsumeerd worden, maar mogelijk
is het niet meer van de beste kwaliteit
Het is veilig om het voedsel tot deze datum te eten, maar het mag na
deze datum niet meer worden gegeten
Geen van deze
WN/GA

1
2
3
4
5

NIEUW
SPLITS B - STEL Q5 VOOR Q4
ITEMS 1 TOT 3 ROTEREN
Q5

Wat denkt u dat "te gebruiken tot" op een voedingsproduct eigenlijk betekent? Ik ga u
enkele opties voorlezen, selecteer het antwoord dat het best van toepassing is.

(ENQ. LEES VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
Het hangt af van het soort voedsel
Het voedsel kan na deze datum geconsumeerd worden, maar mogelijk
is het niet meer van de beste kwaliteit
Het is veilig om het voedsel tot deze datum te eten, maar het mag na
deze datum niet meer worden gegeten
Geen van deze

1
2
3
4

WN/GA

5

NIEUW
Q6

Momenteel zijn fabrikanten niet verplicht om datums te vermelden op de etiketten van
levensmiddelen voor bepaalde niet aan bederf onderhevige levensmiddelen zoals zout,
suiker en azijn. Deze levensmiddelen kunnen veilig worden gebruikt en hun kwaliteit
vermindert niet gedurende lange tijd. In de toekomst, indien u geen “ten minste
houdbaar tot” datum meer zou vinden op andere niet aan bederf onderhevige
levensmiddelen, zoals rijst, pasta, koffie of thee, hoe zou u reageren?

(ENQ. LEES VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
U zou deze informatie missen
U heeft deze informatie niet nodig
WN/GA

1
2
3

NIEUW
Q7

Indien u in uw keukenkast een pak spaghetti zou vinden zonder "ten minste houdbaar
tot" datum vermeld op het etiket en u zich niet zou kunnen herinneren wanneer u het
heeft gekocht, wat zou u doen?
(ENQ. NIETS SUGGEREREN - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
U zou het toch gebruiken
U zou het alleen gebruiken als de verpakking niet is beschadigd en het
product er goed uitziet
U zou het weggooien
U kijkt nooit naar datums
WN/GA

1
2
3
4
5

NIEUW
Q8

Sommige etiketten op levensmiddelen geven aan dat, zodra geopend, een product
binnen een bepaald aantal dagen moet worden gebruikt. Indien u ontdekt dat u het
product niet heeft opgebruikt binnen de tijd aangegeven op het etiket, wat doet u dan
gewoonlijk?
(ENQ. LEES VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)
U gebruikt het alleen als de verpakking niet is beschadigd en het
voedsel er goed uitziet
U gooit het weg
U kijkt nooit naar datums (NIET VOORLEZEN)
Het hangt af van het soort voedsel (NIET VOORLEZEN)
WN/GA
NIEUW

1
2
3
4
5

D4

Hoe oud was u toen u uw voltijdse studies heeft beëindigd of stopgezet?
(ENQ. INDIEN DE RESPONDENT NOG STUDEERT, NOTEER DAN '00 - INDIEN DE
RESPONDENT NIET HEEFT GESTUDEERD, NOTEER DAN 01 - INDIEN "WEIGERT", NOTEER
"98" - INDIEN "WEET NIET" NOTEER "99"')

D5a

Voor wat uw huidige beroep betreft, zou u zeggen dat u zelfstandige bent, bediende
bent, handarbeider bent, of zou u zeggen dat u zonder professionele activiteit bent?

(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR – 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

Zelfstandige
Bediende
Handarbeider
Zonder professionele activiteit
Geweigerd (NIET SUGGEREREN)

1
2
3
4
5

VRAAG D5b ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER, CODE 1 IN D5a
D5b

Bent u…?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

Landbouwer, boswachter, visser
Zelfstandige-vakman-handelaar-winkelier( minder dan 5 personen in
loondienst)
Vrij beroep dat een kwalificatie vereist (advocaat, arts, boekhouder,
architect, ...)
Bedrijfsleider-industrieel-ondernemer( meer dan 5 personen in
loondienst)
Anders \ geweigerd (NIET VOORLEZEN)

1
2
3
4
5

VRAAG D5c ALS IN LOONDIENST, CODE 2 IN D5a
D5c

Bent u…?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

Bediende die een kwalificatie vereist (arts, advocaat, boekhouder,
architect)
Lid van de algemene direktie-hoger kaderlid
Middenkader- geen deeluitmakend van de algemene direktie
Ambtenaar( bediende bij de overheid)

1
2
3
4

Administratief bediende
Overige werknemer (verkoper, verpleegkundige)
Anders \ geweigerd (NIET VOORLEZEN)

5
6
7

VRAAG D5d ALS HANDARBEIDER, CODE 3 IN D5a
D5d

Bent u…?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

Opzichter \ teamleider
Geschoold arbeider
Ongeschoolde arbeider
Anders \ geweigerd (NIET VOORLEZEN)

1
2
3
4

VRAAG D5e ALS ZONDER EEN PROFESSIONELE ACTIVITEIT, CODE 4 IN D5a
D5e

Bent u…?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK)

Huisvrouw/huisman
Student (fulltime)
Gepensioneerd
Werkzoekende/werkeloos
Anders \ geweigerd (NIET VOORLEZEN)
D12

1
2
3
4
5

In welke provincie woont u ?
(LEES INDIEN NODIG VOOR - SLECHTS ÉÉN ANTWOORD)

D13

Hou zou u uw woonplaats beschrijven, als …?
(ENQ. LEES ALLE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN VOOR - 1 ENKEL ANTWOORD
MOGELIJK)
Een plattelandsgemeente
Een kleine of middelgrote stad
Een grote stad
WEET NIET (NIET VOORLEZEN)

D18

1
2
3
4

Bezit u een gsm ?
(ENQ. NIETS SUGGEREREN)
Ja
Nee

D20

Bezit u een vaste telefoonlijn ?

1
2

(ENQ. NIETS SUGGEREREN)
1
2

Ja
Nee
D22

Kan u mij zeggen hoeveel personen van 15 jaar of ouder in uw gezin wonen, uzelf
inbegrepen?
(SCHRIJF OP - INDIEN "WEET NIET" CODE '98'- INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')
Aantal personen van 15 jaar of ouder in het gezin

