1. Wat is uw nationaliteit? Noemt u maar het land, of de landen, waarvan u de nationaliteit bezit.
(MEER ANTWOORDEN MOGELIJK)
1 België
2 Denemarken
3 Duitsland
4 Griekenland
5 Spanje
6 Frankrijk
7 Ierland
8 Italië
9 Luxemburg
10 Nederland
11 Portugal
12 Engeland (Groot-Brittannië, Noord-Ierland)
13 Oostenrijk
14 Zweden
15 Finland
16 geen van deze / uitsluitend nationaliteit van ander(e) land(en) ? NAAR EINDE
17 weet niet ? NAAR EINDE

2. Als u onder vrienden bent, wordt er dan vaak, af en toe, of nooit over politieke zaken gesproken?
1
2
3
4

vaak
af en toe
nooit
weet niet

3. Slaagt u er wel eens in om vrienden, familie en collega’s te overtuigen van iets waaraan u veel
belang hecht? Gebeurt dit ….. (ENQ.: LEES OP)
1 meestal
2 af en toe
3 zelden
4 nooit
5 weet niet

4. Bent u over het geheel genomen zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet
tevreden met het leven dat u leidt? Zou u zeggen dat u:
(ENQ.: LEES OP)
1
2
3
4
5

zeer tevreden bent
tamelijk tevreden bent
niet zo tevreden bent
helemaal niet tevreden bent
weet niet

5. Hoe zijn uw verwachtingen voor het komende jaar: zal 2002 beter, slechter of hetzelfde zijn als het
gaat om ...
(ENQ.: LEES OP)
1.
2.
3.
4.
5.

uw leven in het algemeen?
de economische situatie in Nederland?
de financiële situatie in uw eigen huishouden?
de werkgelegenheid in Nederland?
de situatie wat uw eigen werk betreft?

1
2
3
4

beter
slechter
hetzelfde
weet niet

6. Ziet u zichzelf in de nabije toekomst alleen als Nederlander, als Nederlander maar ook als
Europeaan, als Europeaan maar ook als Nederlander, of alleen als Europeaan?
(ENQ.: TOON KAART 6; LEES OP; SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1 alleen als Nederlander
2 als Nederlander maar ook als Europeaan
3 als Europeaan maar ook als Nederlander
4 alleen als Europeaan
5 weet niet

7. Zou u zeggen dat u er zeer trots, tamelijk trots, niet zo trots of helemaal niet trots op bent
Nederlander te zijn?
(ENQ.: SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1
2
3
4
5

zeer trots
tamelijk trots
niet zo trots
helemaal niet trots
weet niet

8. En zou u zeggen dat u er zeer trots, tamelijk trots, niet zo trots of helemaal niet trots op bent een
Europeaan te zijn?
(ENQ.: SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1 zeer trots
2 tamelijk trots
3 niet zo trots
4 helemaal niet trots
5 weet niet

9. De wijze waarop de democratie in Nederland functioneert, bent u daarover al met al zeer tevreden,
tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden?
(ENQ.: TOON KAART 9)
1 zeer tevreden
2 tamelijk tevreden
3 niet zo tevreden
4 helemaal niet tevreden
5 weet niet

10. En de wijze waarop de democratie in de Europese Unie functioneert, bent u daarover al met al
zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden?
(ENQ.: TOON KAART 10)
1
2
3
4
5

zeer tevreden
tamelijk tevreden
niet zo tevreden
helemaal niet tevreden
weet niet

11a Hoe vaak kijkt u naar het nieuws op de televisie?
(ENQ.: TOON KAART 11)
1
2
3
4
5
6

elke dag
verscheidene keren per week
een of twee keer per week
minder vaak
nooit
weet niet

11b Hoe vaak leest u het nieuws in de krant?
(ENQ.: TOON KAART 11)
1
2
3
4
5
6

elke dag
verscheidene keren per week
een of twee keer per week
minder vaak
nooit
weet niet

11c Hoe vaak luistert u naar het nieuws op de radio?
(ENQ.: TOON KAART 11)
1
2
3
4
5
6

elke dag
verscheidene keren per week
een of twee keer per week
minder vaak
nooit
weet niet

12. Vindt u dat er veel te veel aandacht, teveel, precies genoeg, te weinig of veel te weinig aandacht
wordt besteed aan zaken die de Europese Unie betreffen als het gaat om:
a) het nieuws op de Nederlandse televisie?
b) het nieuws in de Nederlandse dagbladen?
c) het nieuws op de Nederlandse radio?
(ENQ.: TOON KAART 12)
1
2
3
4
5
6

veel te veel aandacht
teveel aandacht
precies genoeg aandacht
te weinig aandacht
veel te weinig aandacht
weet niet

13. In hoeverre vindt u dat de Nederlandse media verslag doen over zaken met betrekking tot de
Europese Unie? Vindt u hen …..:
(ENQ.: LEES OP)
1
2
3
4
5

zeer objectief
tamelijk objectief
niet zo objectief
helemaal niet objectief
weet niet

14. Gebruikmakend van de schaal op deze kaart, welk cijfer geeft dan het beste weer hoeveel u weet
over de Europese Unie, haar beleid en haar instellingen?
(ENQ.: TOON KAART 14)
1 weet er helemaal niets van
2
3
4
5
6
7
8
9
10 weet er alles van
11 weet niet

15. Aan welk van de volgende zaken geeft de Europese Unie volgens u het grootste deel van haar
budget uit?
(ENQ.; TOON KAART 15. LEES OP. SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1
2
3
4
5
6
7
8

regionaal hulpfonds
Europees Sociaal Fonds
Gemeenschappelijke Landbouw Beleid
bestuurs- en personeelskosten, gebouwen
hulp aan Centraal- en Oost-Europa
hulp aan Derde Wereld-landen
andere zaken (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
weet niet

16. Welke van de volgende bronnen gebruikt u als u informatie zoekt over de Europese Unie, haar
beleid en haar instellingen? En waar nog meer?
(ENQ.: TOON KAART 16. MEER ANTWOORDEN MOGELIJK)
1 op vergaderingen, bijeenkomsten
2 gesprekken met familie, vrienden, collega’s
3 in dagbladen
4 in weekbladen, tijdschriften
5 televisie
6 radio
7 het Internet
8 in boeken, brochures, informatiefolders
9 CD-rom
10 Informatie van de Europese Unie op aankondigingsborden in bibliotheken, stadhuizen, stations,
postkantoren
11 voorlichtingsbureaus van de Europese Unie, Euro-info-centra, Euro-bibliotheken
12 informatiekantoren van nationale of regionale overheden
13 vakbonden of beroepsorganisaties
14 andere organisaties (consumentenorganisaties etc.)
15 contact opnemen met een lid van het Europese Parlement of van deTweede-Kamer
16 andere bronnen (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
17 zoek nooit dit soort informatie, niet geïnteresseerd (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
18 weet niet/geen opgave

SELEKTIE: DEZE VRAAG NIET STELLEN INDIEN VRAAG 16 = KODE 17 (ZOEK NOOIT DIT
SOORT INFORMATIE, NIET GEINTERESSEERD)
17. Hoe zou u, in het algemeen, bij voorkeur informatie over de Europese Unie willen krijgen?
(ENQ.: TOON KAART 17. LEES OP. MEER ANTWOORDEN MOGELIJK)
1 een kleine folder die een kort overzicht geeft
2 een meer gedetailleerde brochure
3 een boek dat een complete beschrijving geeft
4 een videoband
5 via het Internet
6 een CD-rom
7 een computerterminal die u in staat stelt databanken te raadplegen
8 via de televisie
9 via de radio
10 via dagbladen
11 via andere weekbladen, tijdschriften
12 via posters
13 ik wil geen informatie over de Europese Unie krijgen (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
14 op geen van deze manieren (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
15 weet niet

SELECTIE: ALLEN
18. In het algemeen gesproken: vindt u het een goede of een slechte zaak of noch het één noch het
ander dat Nederland lid is van de Europese Unie?
1
2
3
4

goede zaak
slechte zaak
noch goed, noch slecht
weet niet

19. Heeft Nederland, alles welbeschouwd, naar uw idee wel of geen voordeel bij zijn lidmaatschap van
de Europese Unie?
1 wel voordeel
2 geen voordeel
3 weet niet

20. Hoe snel gaat momenteel volgens u het opbouwproces van Europa?
(ENQ.: TOON KAART 20)
Op deze kaart ziet u 7 mannetjes. Nummer 1 staat stil, nummer 7 loopt zo hard mogelijk.
Wilt u het cijfer noemen van het mannetje dat het beste uw mening weergeeft over de snelheid van
het opbouwproces van Europa?
1 staat stil
2
3
4
5
6
7 loopt zo hard mogelijk
8 weet niet

21. En welk mannetje geeft het beste de snelheid weer die u zou wensen?
(ENQ.: TOON OPNIEUW KAART 20)

1 staat stil
2
3
4
5
6
7 loopt zo hard mogelijk
8 weet niet

22. Zal de Europese Unie, over vijf jaar, volgens u een belangrijkere, een minder belangrijke of
dezelfde rol spelen in uw dagelijks leven?
1 belangrijker
2 minder belangrijk
3 dezelfde
4 weet niet

23. En zou u graag willen dat de Europese Unie, over vijf jaar, een belangrijkere, een minder
belangrijke of dezelfde rol zal spelen in uw dagelijks leven?
1
2
3
4

belangrijker
minder belangrijk
dezelfde
weet niet

24. Heeft u wel eens iets gehoord over:
(ENQ.: LEES OP)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

het Europees Parlement
de Europese Commissie
de Raad van Ministers van de Europese Unie?
het Europese Hof van Justitie?
de Europese Ombudsman?
de Europese Centrale Bank?
de Europese Rekenkamer?
het Comité van de Regio’s van de Europese Unie?
het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie?

1 ja
2 nee
3 weet niet

25. En kunt u voor elk van de volgende Europese instellingen aangeven of u denkt dat deze wel of
niet een belangrijke rol speelt bij de gang van zaken in de Europese Unie?
(ENQ.: LEES OP)
1
2
3
4
5
6
7
8

het Europees Parlement
de Europese Commissie
de Raad van Ministers van de Europese Unie?
het Europese Hof van Justitie?
de Europese Ombudsman?
de Europese Centrale Bank?
de Europese Rekenkamer?
het Comité van de Regio’s van de Europese Unie?

9 het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie?
1 wel belangrijk
2 niet belangrijk
3 weet niet

26. En kunt u mij voor elk van deze instellingen zeggen of u er eerder wel vertrouwen of eerder geen
vertrouwen in heeft?
(ENQ.: LEES OP)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

het Europees Parlement
de Europese Commissie
de Raad van Ministers van de Europese Unie?
het Europese Hof van Justitie?
de Europese Ombudsman?
de Europese Centrale Bank?
de Europese Rekenkamer?
het Comité van de Regio’s van de Europese Unie?
het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie?

1 eerder wel vertrouwen
2 eerder geen vertrouwen
3 weet niet

27. Vindt U dat de Europese Unie een Grondwet zou moeten hebben of niet?
1 ja
2 nee
3 weet niet

DE VRAGEN 28 EN 29 ONTBREKEN!

ALLEN
30a. Kunt u mij voor elk van de volgende gebieden zeggen of u vindt dat beslissingen genomen
moeten worden door de Nederlandse regering, of binnen de Europese Unie?
(ENQ.: LEES OP. ROTEREN)
1 defensie
2 milieubescherming
3 de munt
4 humanitaire hulp
5 gezondheid en sociale zekerheid
6 elementaire richtlijnen op het gebied van radio, televisie en pers
7 aanpak van armoede / sociale uitsluiting
8 aanpak van de werkloosheid
9 landbouw- en visserijbeleid
10 hulp aan regio’s die economische problemen hebben
11 onderwijs
12 wetenschappelijk en technologisch onderzoek
13 informatie over de Europese Unie, haar beleid en instellingen
14 de buitenlandse politiek met betrekking tot landen buiten de Europese Unie
15 cultureel beleid
1 Nederlandse regering
2 binnen de Europese Unie
3 weet niet

30b. En voor het volgende gebied?
(ENQ.: LEES OP. ROTEREN)
1 immigratiebeleid
2 regels ten aanzien van politiek asiel
3 de strijd tegen de georganiseerde misdaad
4 politie
5 justitie
6 toelating van vluchtelingen
7 voorkomen van jeugdcriminaliteit
8 voorkomen van stedelijke criminaliteit
9 de strijd tegen drugs
10 de strijd tegen mensenhandel en uitbuiting van mensen
11 de strijd tegen het internationale terrorisme
1 Nederlandse regering
2 binnen de Europese Unie
3 weet niet

31. Hoe denkt u over elk van de volgende stellingen? Wilt u mij voor elke stelling zeggen of u er voor
of tegen bent.
(ENQ.: LEES OP. ROTEREN)
1 Een Europese Monetaire Unie met één munteenheid: de Euro
2 Een gemeenschappelijke buitenlandse politiek van de Europese lidstaten tegenover andere landen
3 Een gemeenschappelijke defensie- en veiligheidspolitiek van de Europese lidstaten
4 De uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe landen
5 Een Europese Unie die verantwoordelijk is voor zaken die niet effectief kunnen worden behandeld
door nationale, regionale en lokale overheden.
6 Het aftreden van de Voorzitter van de Europese Commissie en de Europese Commissarissen als ze
niet beschikken over een meerderheid in het Europese Parlement
7 Kinderen op school les geven over de werking van de Europese instellingen
1 voor
2 tegen
3 weet niet

32. Ik ga nu een aantal acties oplezen die de Europese Unie zou kunnen ondernemen. Wilt u steeds
aangeven of het volgens u wel prioriteit moet krijgen, of niet.
(ENQ.: LEES OP)
1 Nieuwe lidstaten toelaten.
2 Dichter bij de Europese burgers staan, bijvoorbeeld door ze meer te informeren over de Europese
Unie, haar beleid en haar instellingen.
3 Met succes de gemeenschappelijke Europese munt, de Euro, invoeren.
4 Bestrijden van de armoede en sociale uitsluiting.
5 Milieubescherming.
6 De kwaliteit van voedselproducten waarborgen.
7 Consumenten beschermen en de kwaliteit van andere producten waarborgen.
8 Bestrijden van de werkloosheid.
9 Reorganiseren van de instellingen van de Europese Unie en de wijze waarop zij functioneren.
10 Bestrijden van de georganiseerde misdaad en de drugshandel
11 Opkomen voor de politieke en diplomatieke betekenis van de Europese Unie in de wereld.
12 Handhaven van de vrede en de veiligheid in Europa
13 Waarborgen van de rechten van het individu en van het respect voor de democratische
grondbeginselen in Europa.

1 wel prioriteit
2 geen prioriteit
3 weet niet

33. Wat vindt u: moeten beslissingen over de Europese defensiepolitiek genomen worden door de
nationale regeringen, door de NAVO of door de Europese Unie?
(ENQ.: SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1
2
3
4
5

nationale regeringen
NAVO
Europese Unie
anders (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
weet niet

34. Ik wil u nu een vraag stellen over het vertrouwen dat u heeft in bepaalde instellingen. Zegt u mij
voor elk van de volgende instellingen of u er eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen in
heeft.
(ENQ.: LEES OP)
1 de geschreven pers
2 de radio
3 de televisie
4 Justitie, het Nederlandse rechtssysteem
5 de politie
6 het leger
7 de kerk
8 de vakbonden
9 politieke partijen
10 overheidsinstellingen
11 grote ondernemingen
12 de Nederlandse regering
13 het Nederlands Parlement, de Tweede Kamer
14 De Europese Unie
15 De Verenigde Naties
16 niet-overheid instellingen
17 liefdadigheidsinstellingen en vrijwillige organisaties
1 eerder wel vertrouwen
2 eerder geen vertrouwen
3 weet niet

35. Ik heb hier een aantal zaken op een rij gezet, waarvoor sommige mensen zeggen bang te zijn.
Kunt u mij voor elk van deze dingen zeggen of u daar zelf bang voor bent of niet?
(ENQ.: LEES OP)
een wereldoorlog
een kernoorlog in Europa
een conventionele oorlog in Europa (dus geen oorlog met kern- of bacteriologische of chemische
wapens)
per ongeluk een kernraket lanceren
een ongeluk in een kerncentrale
de verspreiding van kern-, bacteriologische of chemische massa vernietigingswapens
etnische conflicten in Europa
terrorisme
georganiseerde misdaad
ziekte-epidemieën
1 wel bang
2 niet bang
3 weet niet

LATEN WE HET NU HEBBEN OVER EEN ANDER ONDERWERP: DE EURO
36. Hoe goed bent u naar uw gevoel geïnformeerd over de gemeenschappelijke Europese Munt, de
euro? Bent u :
(ENQ.: LEES OP)
1
2
3
4
5

zeer goed geïnformeerd
goed geïnformeerd
niet zo goed geïnformeerd
helemaal niet geïnformeerd
weet niet

37. Heeft u enige informatie ontvangen over de gemeenschappelijke Europese munt,
de euro? Zo ja, waar vandaan?
(ENQ.: TOON KAART 37; LEES OP; MEER ANTWOORDEN MOGELIJK)
1 NEE, geen informatie ontvangen
2 via een bank, spaarbank, verzekeringsbedrijf enz.
3 via een winkel, supermarkt
4 via een school, universiteit, ander opleidings-/scholingsinstituut
5 via het werk
6 via een vakbond, beroepsorganisatie enz.
7 via een consumentenorganisatie
8 via niet-overheidsinstellingen
9 informatie van de Europese Unie op aankondigingsborden in bibliotheken, gemeentehuizen,
stations, postkantoren
10 via EU-informatiekantoren, Euro-informatiekantoren, Euro-infopunten, Euro-bibliotheken etc.
11 via nationale of regionale informatiekantoren
12 via de Nederlandse regering
13 via de provinciale overheid
14 via de gemeentelijke overheid
15 via de radio
16 via de televisie
17 via kranten, tijdschriften
18 via posters
19 via familie en vrienden
20 via een informatiebrief in de brievenbus
21 via het Internet
22 via Teletekst etc.
23 anders (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
24 weet niet

38. Op 1 januari 2002 zal de gulden vervangen worden door de Euro. Vindt u dit …..?
(ENQ.: LEES OP: SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1
2
3
4
5
6

een zeer goede zaak
een tamelijk goede zaak
noch een goede noch een slechte zaak
een tamelijk slechte zaak
een zeer slechte zaak
weet niet

39. In hoeverre voelt u zich er prettig bij om de Euro te gaan gebruiken? Zou u zeggen dat u zich
hierbij:
(ENQ.: TOON KAART 39. LEES OP. SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1
2
3
4
5

zeer prettig voelt
tamelijk prettig voelt
niet erg prettig voelt
helemaal niet prettig voelt
weet niet

40. Bent u het helemaal eens, tamelijk eens, tamelijk oneens of helemaal oneens met elk van de
volgende stellingen met betrekking tot de introductie van de euro?
(ENQ.: LEES OP. TOON KAART 40 MET SCHAAL))
De introductie van de euro:
1 zal een snellere economische groei creëren
2 zal meer banen creëren
3 zal het gemakkelijker maken in heel Europa inkopen te doen doordat alle prijzen vergelijkbaar zullen
zijn
4 zal de kosten van het wisselen van de ene munteenheid in de andere elimineren
5 zal het leven makkelijker maken voor mensen die naar het buitenland reizen
6 zal de kosten van het handelsverkeer tussen de staten die de euro introduceren goedkoper maken
7 zal onrust op de internationale valutamarkten verminderen
8 zal leiden tot grotere verschillen tussen rijk en arm
9 zal meer nadelen dan voordelen hebben
10 zal ertoe leiden dat Nederland de controle over zijn economisch beleid verliest
11 zal ertoe leiden dat Nederland de controle over zijn sociaal beleid verliest
12 zal ertoe leiden dat Nederland teveel van zijn identiteit verliest
13 zal een band creëren tussen Europeanen
14 zal de positie van Europa sterker maken in de wereld
15 zal een stap voorwaarts zijn in de Europese integratie
16 verlaagt de hypotheekkosten
17 verhoogt de prijzen van consumptiegoederen
1
2
3
4
5

helemaal eens
tamelijk eens
tamelijk oneens
helemaal oneens
weet niet

LATEN WE HET NU OVER EEN ANDER ONDERWERP HEBBEN: DE UITBREIDING VAN DE
EUROPESE UNIE.
41. Aan welke van de volgende drie voorstellen voor de nabije toekomst van de Europese Unie geeft
u de voorkeur?
(ENQ.: TOON KAART 41; LEES OP; SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1
2
3
4
5

de Europese Unie moet worden uitgebreid met alle landen die willen toetreden
de Europese Unie moet worden uitgebreid met alleen sommige van de landen die willen toetreden
de Europese Unie moet niet worden uitgebreid met welk land dan ook
geen van deze (INDIEN SPONTAAN GE NOEMD)
weet niet

42a. Wilt u mij voor elk van de volgende landen zeggen of u er voor of tegen zou zijn dat het in de
toekomst deel gaat uitmaken van de Europese Unie?
(ENQ.: LEES OP. ROTEREN)
1Tsjechië, de Tsjechische republiek
2 Slowakije
3 Polen
4 Hongarije
5 Roemenië
6 Slovenië
7 Estland
8 Letland
9 Litouwen
10 Bulgarije
11 Cyprus
12 Malta
13 Turkije
1 voor
2 tegen
3 weet niet

42b. En voor elk van de volgende landen: bent u voor of tegen het lidmaatschap van de Europese
Unie?
(ENQ.: LEES OP. ROTEREN)
1
2
3
4
5
6
7
8

Zwitserland
Noorwegen
Bosnië en Herzegovina
Kroatië
de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië
Joegoslavië (Federale Republiek)
IJsland
Albanië

1 voor
2 tegen
3 weet niet

43. Wilt u voor elk van de volgende criteria zeggen of dit u wel of niet belangrijk lijkt om te beslissen of
een bepaald land toe kan treden tot de Europese Unie of niet?
(ENQ.: LEES OP)
1 Het land moet de mensenrechten en democratische grondbeginselen respecteren.
2 Het economisch ontwikkelingsniveau moet ongeveer gelijk zijn aan dat van andere lidstaten.
3 Het land moet aanvaarden wat al besloten is en reeds uitgevoerd tijdens het opbouwproces van
Europa.
4 De toetreding zou geen hoge kosten met zich mee mogen brengen voor bestaande lidstaten.
5 Het land moet bereid zijn het belang van de Europese Unie boven het eigen belang te stellen.
6 Het land moet georganiseerde misdaad en drugshandel bestrijden.
7 Het land moet het milieu beschermen.
8 Het land moet zijn bijdrage aan het budget van de Europese Unie kunnen opbrengen.
1 wel belangrijk
2 niet belangrijk
3 weet niet

44. Denkt u zelf dat het proces van de toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie versneld
moet worden, langzamer moet of zo moet blijven als het is?
1
2
3
4

versnellen
langzamer
zoals het nu is
weet niet

45. Na de geplande uitbreiding van de Europese Unie zal het aantal lidstaten toenemen van 15 tot 25.
Hoe zou de Europese Unie volgens u dan haar beslissingen moeten nemen?
(ENQ.: TOON KAART 45; LEES OP; SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1 unaniem door alle lidstaten, d.w.z. alle landen zijn het met de beslissing eens
2 door een meerderheid van de lidstaten, d.w.z. de meerderheid van de landen is het met de
beslissing eens
3 weet niet

46. Denkend aan uitbreiding van de Europese Unie door de toetreding van nieuwe Europese landen,
bent u het dan eerder eens of eerder oneens met elk van de volgende uitspraken?
(ENQ.: LEES OP. ROTEREN)
1 Naarmate de Europese Unie meer lidstaten heeft, zullen vrede en veiligheid in Europa meer
gewaarborgd zijn.
2 De uitbreiding kost bestaande lidstaten zoals Nederland niets extra.
3 Na de uitbreiding met nieuwe landen, zal Nederland minder belangrijk zijn in Europa.
4 Naarmate het aantal lidstaten toeneemt, zal de werkloosheid in Nederland toenemen.
5 De Europese Unie zou toekomstige lidstaten financieel moeten steunen, zelfs voordat ze toetreden.
6 Zodra nieuwe landen zijn toegetreden tot de Europese Unie, zal Nederland minder financiële steun
krijgen.
7 Met meer landen zal het moeilijker zijn om op Europees niveau beslissingen te nemen.
8 Naarmate het aantal lidstaten toeneemt, groeit ook de betekenis van de Europese Unie op
wereldniveau.
9 Met een groter aantal lidstaten neemt de culturele rijkdom van Europa toe.
10 De Europese Unie moet de wijze waarop haar instellingen werken reorganiseren voordat nieuwe
leden worden toegelaten.
1 eerder mee eens
2 eerder mee oneens
3 weet niet

47. Hoe goed bent u, naar uw gevoel, op de hoogte van de uitbreiding met nieuwe landen die
toetreden tot de Europese Unie? Bent u daarover ......
(ENQ.: TOON KAART 47. LEES OP. SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK))
1
2
3
4
5

zeer goed op de hoogte
goed op de hoogte
niet erg goed op de hoogte
helemaal niet op de hoogte
weet niet

48. Heeft u onlangs iets gelezen, gezien of gehoord over de uitbreiding van de Europese Unie?
(INDIEN JA) Via welke bronnen? (ENQ.: TOON KAART 48. LEES OP. MEERDERE ANTWOORDEN
MOGELIJK)
1 Bijeenkomsten
2 Discussies met familie, vrienden, collega’s
3 Dagbladen
4 Andere kranten, tijdschriften
5 Televisie
6 Radio
7 Internet
8 Boeken, brochures, informatiefolders
9 CD-rom
10 Informatie over de Europese Unie op aanplakborden in bibliotheken, gemeentehuizen, stations,
postkantoren
11 Europese Unie informatiecentra, Euro Info Centra, Euro Info Punten, Euro-bibliotheken enz.
12 Nationale of regionale overheidsinformatiecentra
13 Vakbonden of beroepsverenigingen
14 Andere organisaties (consumentenorganisaties enz.)
15 Een lid van het Europese Parlement of van de Tweede Kamer
16 Anders (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
17 Kijkt nooit naar dit soort informatie, geen interesse (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
18 Weet niet

NU EEN ANDER ONDERWERP: HET INTERNET
49. Maakt u gebruik van Internet……..?
(TOON KAART 49. LEES OP. MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)
1Thuis
2 Op het werk
3 Op school, op de opleiding, op de Universiteit
4 Via een openbare Internetaansluiting (bibliotheek, gemeentehuis, enz.)
5 In een Internetcafé
6 Bij een vriend, kennis, familielid huis
7 Onderweg met behulp van een laptop-computer
8 Onderweg met behulp van een hand- of zakcomputer (Palm, Psion enz.)
9 Onderweg met behulp van een mobiele telefoon (WAP, GPRS)
10 Ergens anders (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
11 Maakt geen gebruik van Internet (SPONTAAN)
12 Weet niet

SELECTIE: RP MAAKT GEBRUIK VAN INTERNET (CODE 1 - 10 BIJ VRAAG 49):
50. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk het Internet?
(TOON KAART 50. LEES OP. SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
1
2
3
4
5
6

Elke dag of bijna elke dag
Een aantal keren per week
Ongeveer eens per week
Ongeveer eens per maand
Minder vaak
Weet niet

ALLEN
NU EEN ANDER ONDERWERP: RADIOACTIEF AFVAL
51. Hoe goed bent u, naar uw mening, geïnformeerd over radioactief afval?
(ENQ.: TOON KAART 51. LEES OP. SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
Bent u ….
1
2
3
4
5

zeer goed geïnformeerd
tamelijk goed geïnformeerd
niet erg goed geïnformeerd
helemaal niet goed geïnformeerd
weet niet

52a. Welke van de volgende bronnen zou u vertrouwen als het gaat om het verstrekken van informatie
over de manier waarop in Nederland radioactief afval wordt behandeld?
(ENQ.: TOON KAART 52. LEES OP. MEER ANTWOORDEN MOGELIJK)
1 Nationale instellingen die zich bezighouden met verwerken en opruimen van radioactief afval
2 De Nederlandse overheid
3 Niet-overheid organisaties, die bezorgd zijn om het milieu
4 Onafhankelijke wetenschappers
5 De media
6 De Europese Unie
7 De nucleaire industrie
8 Internationale organisaties die werken aan het vreedzaam gebruik van kernenergie
9 Geen van deze (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
10 weet niet

52b. Welke van de volgende bronnen zou u vertrouwen als het gaat om het verstrekken van informatie
over de manier waarop in andere landen van de Europese Unie radioactief afval wordt behandeld?
(ENQ.: TOON KAART 52. LEES OP. MEER ANTWOORDEN MOGELIJK)
1 Nationale instellingen die zich bezighouden met verwerken en opruimen van radioactief afval
2 De Nederlandse overheid
3 Niet-overheid organisaties, die bezorgd zijn om het milieu
4 Onafhankelijke wetenschappers
5 De media
6 De Europese Unie
7 De nucleaire industrie
8 Internationale organisaties die werken aan het vreedzaam gebruik van kernenergie
9 Geen van deze (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
10 weet niet

53. Wilt u voor elk van de volgende uitspraken zeggen of u denkt dat deze waar of niet waar is?
1 Radioactief afval wordt geproduceerd door kerncentrales
2 Ziekenhuizen produceren radioactief afval
3 De olie industrie produceert radioactief afval
4 Er zijn verschillende soorten radioactief afval
5 Elke vorm van radioactief afval is zeer gevaarlijk
6 Radioactief afval wordt in kleinere hoeveelheden geproduceerd dan ander gevaarlijk afval
1 waar
2 niet waar
3 weet niet

54. Vanuit een economisch en milieuperspectief is de aanleg van een ondergrondse bergplaats voor
hoog radioactief afval van bijvoorbeeld afgewerkte kernbrandstof een omvangrijk project. Waar
zouden volgens u deze bergplaatsen gebouwd moeten worden?
(ENQ.: TOON KAART 54. LEES OP. SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1 In elk land van de Europese Unie dat kernafval produceert
2 In slechts een paar landen van de Europese Unie waarbij opslag wordt gedeeld door de
samenwerkende landen
3 Weet niet

55. Op dit moment heeft nog geen enkel land hoog radioactief afval opgeruimd. Denkt u dat dit komt
omdat:
(ENQ.: TOON KAART 55. LEES OP. SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1 er geen veilige manier is om van dit afval af te komen?
2 alle mogelijkheden en risico’s zorgvuldig worden bestudeerd voordat er een beslissing wordt
genomen?
3 het politiek impopulair is om beslissingen te nemen over het opruimen van wat voor soort giftige
afval dan ook?
4 weet niet

56. Als er een diepe ondergrondse bergplaats voor zulk radioactief afval vlak bij uw huis zou worden
aangelegd, waarover zou u dan het meest bezorgd zijn?
(ENQ.: TOON KAART 56. LEES OP. SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1 Het transport van afval naar de bergplaats
2 Het risico van radioactieve lekken als de bergplaats in gebruik is
3 Het mogelijk effect op het milieu en de gezondheid gedurende de volgende honderden of duizenden
jaren
4 Een forse daling van de grond- en huizenprijzen ter plaatse
5 Nog anders (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
5 Weet niet

57. Echter, het meeste radioactieve afval is niet erg gevaarlijk. Na behandeling wordt dit radioactieve
afval in vaste vorm in beton verpakt. Wat denkt u dat er met deze vaten in Nederland gebeurt?
(ENQ.: TOON KAART 57. LEES OP. SLECHTS EEN ANTWOORD MOGELIJK)
1
2
3
4
5
6
7

ze worden in zee gedumpt
ze worden diep onder de grond in speciale opslagplaatsen begraven
ze worden in speciale opslagplaatsen begraven, maar niet diep onder de grond
ze worden naar andere landen gebracht en daar opgeslagen
ze worden tijdelijk opgeslagen, in afwachting van een uiteindelijke beslissing over de opslag
ze worden op een andere manier behandeld
weet niet

58a. Zou u zeggen dat u zeer bezorgd, tamelijk bezorgd, niet erg of helemaal niet bezorgd bent in de
wijze waarop in Nederland met radioactief afval wordt omgegaan?
(ENQ.: TOON KAART 58 MET SCHAAL)
1
2
3
4
5

zeer bezorgd
tamelijk bezorgd
niet erg bezorgd
helemaal niet bezorgd
weet niet

58b. En als het gaat om hoe er mee wordt omgegaan in andere landen van de Europese Unie? Bent u
dan …. (ENQ.: TOON KAART 58 MET SCHAAL)
1
2
3
4
5

zeer bezorgd
tamelijk bezorgd
niet erg bezorgd
helemaal niet bezorgd
weet niet

58c. En als het gaat om de landen in Midden- en Oost Europa die lid willen worden van de Europese
Unie? Bent u dan ……. (ENQ.: TOON KAART 58 MET SCHAAL)
1 zeer bezorgd
2 tamelijk bezorgd
3 niet erg bezorgd
4 helemaal niet bezorgd
5 weet niet

59. Bent u het met de volgende uitspraken helemaal eens, een beetje eens, een beetje oneens of
helemaal oneens?
(ENQ.: LEES OP. TOON KAART 59 MET SCHAAL)
1 De media berichten eerlijk over radioactief afval
2 De nucleaire industrie betracht openheid in de informatie verschaffing over radioactief afval
3 Een voordeel van kernenergie is dat het minder broeikasgassen produceert dan andere
energiebronnen
4 Als alle afval veilig wordt beheerd, dan zou kernenergie een mogelijkheid moeten blijven voor de
productie van elektriciteit in de Europese Unie
5 De generatie die kernenergie gebruikt zou verantwoordelijk moeten zijn voor het opruimen van het
afval en dat niet overlaten aan de toekomstige generaties.
1
2
3
4
5

helemaal eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
helemaal mee oneens
weet niet

LATEN WE HET NU HEBBEN OVER EEN ANDER ONDERWERP: DEMOGRAFIE
60. Wat is volgens u, in het algemeen, het ideale aantal kinderen voor een gezin?
1 Geen
2 Eén
3 Twee
4 Drie
5 Vier
6 Vijf
7 Zes
8 Meer dan zes
9 Er is geen ideaal aantal, het hangt er vanaf (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
10 Weet niet

61. En voor u persoonlijk, wat is het ideale aantal kinderen dat u zou willen krijgen of gehad zou willen
hebben?
1 Geen
2 Eén
3 Twee
4 Drie
5 Vier
6 Vijf
7 Zes
8 Meer dan zes
9 Weet niet

D11. Wat is uw leeftijd?
Jaar

SELECTIE: ALLEEN STELLEN AAN 25 JAAR EN OUDER
62. Als u nu terugdenkt aan de tijd dat u rond de 20 jaar oud was, hoeveel kinderen wilde u toen
hebben?
1 Geen
2 Eén
3 Twee
4 Drie
5 Vier
6 Vijf
7 Zes
8 Meer dan zes
9 Ik wilde wel kinderen, maar wist niet hoeveel
10 Ik dacht er niet over na, het interesseerde me niet
11 Weet niet

SELECTIE: INDIEN ÉÉN OF MEER, CODE 2 TOT EN MET 8 BIJ VRAAG 62
63. Heeft u het aantal kinderen gekregen dat u wilde hebben toen u rond de 20 jaar oud was?
(ENQ.: TOON KAART 63. LEES OP. MAXIMAAL DRIE ANTWOORDEN MOGELIJK)
1 Ja, ik heb alle kinderen gekregen die ik wilde hebben
2 Ja, ik heb er zelfs meer gekregen dan ik verwachtte
3 Nee, ik heb/had medische problemen
4 Nee, mijn partner heeft/had medische problemen
5 Nee, ik heb de juiste partner niet gevonden om kinderen mee op te voeden of ik heb/had problemen
met mijn partner
6 Nee, ik heb/had financiële problemen
7 Nee, mijn partner heeft/had financiële problemen
8 Nee, ik vond/vind het moeilijk mijn werk en een gezinsleven met elkaar te combineren (te weinig
crèches, enz)
9 Nee, de beschikbaarheid van passende woonruimte was een probleem
10 Nee, de kosten van kinderen (opleiding enz.) zijn/waren te hoog
11 Nee, ik vond het moeilijk te bepalen wat het juiste moment zou zijn om kinderen te krijgen.
12 Nee, mijn prioriteiten zijn veranderd, ik heb genoeg kinderen
13 Nee, ik heb nog steeds het plan meer kinderen te krijgen
14 Nog anders (INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
15 Weet niet

ALLEN:
64. Heeft u kinderen of kinderen gehad? (ZO JA) Hoeveel in totaal?
(ENQ: INDIEN NEE, CODEER “GEEN”)
1 Geen
2 Eén
3 Twee
4 Drie
5 Vier
6 Vijf
7 Zes
8 Zeven
9 Acht
10 Negen
11 Tien of meer
12 Weet niet

SELECTIE: INDIEN ÉÉN OF MEER KINDEREN, CODE 2 TOT EN MET 11 IN VRAAG 64
65. Hoe oud was u toen u uw eerste kind kreeg? …….
jaar

SELECTIE: JONGER DAN 50 JAAR
(ZIE D11, VOORAFGAAND AAN VRAAG 62)
66. Hoeveel kinderen wilt u (nog) krijgen?
1 Geen
2 Eén
3 Twee
4 Drie
5 Vier
6 Vijf
7 Zes
8 Meer dan zes
9 Weet niet

D1. Als men het over politiek heeft, worden vaak de termen ‘links’ en ‘rechts’ gebruikt.
U ziet hier tien hokjes tussen de woorden links en rechts. Wilt u met behulp van deze schaal
aangeven hoe links, rechts of daartussen uw eigen politieke richting ligt?
(ENQ.: TOON KAART D1; NIET VOORZEGGEN; BIJ AARZELING AANDRINGEN)
1 = links
2
3
4
5
6
7
8
9
10 = rechts
weigering
weet niet
DE VRAGEN D2 TOT EN MET D6 ONTBREKEN.

D7. Wilt u mij de letter noemen van de situatie die het meest overeenkomt met uw situatie?
(ENQ.: TOON KAART D7; LEES OP; SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK)
A - gehuwd
B - gehuwd, en voor dit huwelijk eerder gehuwd geweest
C - ongehuwd, op dit moment samenwonend
D - ongehuwd, nooit samengewoond
E - ongehuwd, en voorheen wel samengewoond maar nu alleenstaand
F - gescheiden - voor de wet
G - gescheiden - niet voor de wet
H - weduwnaar / weduwe
anders (ALLEEN INDIEN SPONTAAN GENOEMD)
weigert (ALLEEN INDIEN SPONTAAN GENOEMD)

D8. Hoe oud was u toen u uw schoolopleiding of studie beëindigde? Het gaat om uw volledige
dagopleiding.
(INDIEN NOG BEZIG: CODE 00 NOTEREN)
jaar
VRAAG D9 ONTBREEKT.

D10. (ENQ.: NOTEER GESLACHT ZONDER TE VRAGEN)
1 man
2 vrouw
VRAAG D11 STAAT VOOR VRAAG 61.
DE VRAGEN D12 TOT EN MET D13a ONTBREKEN.

D13b) Hoeveel personen van 15 jaar en ouder maken deel uit van uw huishouden, inclusief uzelf?
personen

VRAAG D14 ONTBREEKT.

D15a. Wat is uw huidige beroep? (ENQ.: TOON KAART 15a)
NIET WERKZAAM:
1 zorgend voor de dagelijkse boodschappen en het huishoudelijk werk, of (thans) zonder beroep,
thans niet werkzaam
2 student
3 werkloos of tijdelijk zonder werk
4 gepensioneerd of arbeidsongeschikt
ZELFSTANDIG :
5 boer/tuinder
6 visser
7 zelfstandige beoefenaar van vrij beroep, bij advocaat, arts, accountant, architect
8 eigenaar van een winkel, kleine zelfstandige
9 eigenaar van een onderneming, (mede-)eigenaar van een bedrijf
IN LOONDIENST:
10 vrije beroepen, zoals doctoren, advocaten, accountants, architecten
11 hogere leidinggevende functie (president-directeur, algemeen directeur, directeur)
12 middelbare leidinggevende functie leraren en onderwijzers

13 werknemer, hoofdzakelijk werkend achter een bureau
14 werknemer, niet werkend achter een bureau maar reizend (vertegenwoordiger, chauffeur)
15 werknemer, niet werkend achter een bureau maar in dienstverlenend beroep (in ziekenhuis,
restaurant, bij de politie, brandweer)
16 opzichter, voorman
17 geschoolde handarbeider
18 ongeschoolde handarbeider, hulp in de huishouding
(INDIEN THANS GEEN BETAALDE WERKKRING: CODE 1-4 BIJ VRAAG D15a)
D15b. Welk beroep heeft u het laatst uitgeoefend? (ENQ.: TOON KAART 15b)
ZELFSTANDIG:
1 boer/tuinder
2 visser
3 zelfstandige beoefenaar van vrij beroep, bij advocaat, arts, accountant, architect
4 eigenaar van een winkel, kleine zelfstandige
5 eigenaar van een onderneming, (mede-)eigenaar van een bedrijf
IN LOONDIENST:
6 vrije beroepen, zoals doctoren, advocaten, accountants, architecten
7 hogere leidinggevende functie (president-directeur, algemeen directeur, directeur)
8 middelbare leidinggevende functie leraren en onderwijzers
9 werknemer, hoofdzakelijk werkend achter een bureau
10 werknemer, niet werkend achter een bureau maar reizend (vertegenwoordiger, chauffeur)
11 werknemer, niet werkend achter een bureau maar in dienstverlenend beroep (in ziekenhuis,
restaurant, bij de politie, brandweer)
12 opzichter, voorman
13 geschoolde handarbeider
14 ongeschoolde handarbeider, hulp in de huishouding
15 heeft nooit betaald werk verricht

DE VRAGEN D 16 TOT EN MET D18 ONTB REKEN.

D19. Bent u degene die de grootste bijdrage in het inkomen van uw huishouden levert?
(ENQ.: LEES OP)
1 ja
2 nee
3 beiden evenveel
4 weet niet

VRAAG D20 ONTBREEKT.
SELECTIE: INDIEN CODE 2 BIJ VRAAG D19
D21a. Wat is het huidige beroep van degene die de grootste bijdrage in het inkomen van uw
huishouden levert?
(ENQ.: TOON KAART D21a)
NIET WERKZAAM:
1 zorgend voor de dagelijkse boodschappen en het huishoudelijk werk, of (thans) zonder beroep,
thans niet werkzaam
2 student
3 werkloos of tijdelijk zonder werk
4 gepensioneerd of arbeidsongeschikt

ZELFSTANDIG :
5 boer/tuinder
6 visser
7 zelfstandige beoefenaar van vrij beroep, bij advocaat, arts, accountant, architect
8 eigenaar van een winkel, kleine zelfstandige
9 eigenaar van een onderneming, (mede-)eigenaar van een bedrijf
IN LOONDIENST:
10 vrije beroepen, zoals doctoren, advocaten, accountants, architecten
11 hogere leidinggevende functie (president-directeur, algemeen directeur, directeur)
12 middelbare leidinggevende functie leraren en onderwijzers
13 werknemer, hoofdzakelijk werkend achter een bureau
14 werknemer, niet werkend achter een bureau maar reizend (vertegenwoordiger, chauffeur)
15 werknemer, niet werkend achter een bureau maar in dienstverlenend beroep (in ziekenhuis,
restaurant, bij de politie, brandweer)
16 opzichter, voorman
17 geschoolde handarbeider
18 ongeschoolde handarbeider, hulp in de huishouding

(INDIEN THANS GEEN BETAALDE WERKKRING: CODE 1-4 BIJ VRAAG D21a)
D21b. Welk beroep heeft hij/zij het laatst uitgeoefend? (TOON KAART D21b)
ZELFSTANDIG:
1 boer/tuinder
2 visser
3 zelfstandige beoefenaar van vrij beroep, bij advocaat, arts, accountant, architect
4 eigenaar van een winkel, kleine zelfstandige
5 eigenaar van een onderneming, (mede-)eigenaar van een bedrijf
IN LOONDIENST:
6 vrije beroepen, zoals doctoren, advocaten, accountants, architecten
7 hogere leidinggevende functie (president -directeur, algemeen directeur, directeur)
8 middelbare leidinggevende functie leraren en onderwijzers
9 werknemer, hoofdzakelijk werkend achter een bureau
10 werknemer, niet werkend achter een bureau maar reizend (vertegenwoordiger, chauffeur)
11 werknemer, niet werkend achter een bureau maar in dienstverlenend beroep (in ziekenhuis,
restaurant, bij de politie, brandweer)
12 opzichter, voorman
13 geschoolde handarbeider
14 ongeschoolde handarbeider, hulp in de huishouding
15 heeft nooit betaald werk verricht

DE VRAGEN D22 TOT EN MET D24 ONTBREKEN.

D25. Woont u : (LEES OP)
1
2
3
4

op het platteland of in een dorp
in een kleine of middelgrote stad
in een grote stad
weet niet

DE VRAGEN D26 TOT EN MET D28 ONTBREKEN.

D29. Om de resultaten van het onderzoek te kunnen onderverdelen naar verschillende soorten
huishoudens hebben wij informatie nodig over het gezinsinkomen. Daar ziet u een aantal
inkomens groepen. Het gaat nu om het totaal van de inkomens en salarissen van alle gezinsleden, met
inbegrip van pensioenen, uitkeringen, kinderbijslag en andere vormen van inkomen, zoals
bijvoorbeeld ontvangen huur.
(TOON KAART 29) Uiteraard zal uw antwoord, zoals alle antwoorden in dit vraaggesprek,
vertrouwelijk behandeld worden. Achteraf zal het onmogelijk zijn de antwoorden te koppelen aan u of
uw huishouden.
Wilt u mij de letter noemen die staat bij het inkomen van uw huishouden, voordat belastingen en
premies eraf getrokken zijn?
B
T
P
F
E
H
L
N
R
M
S
K
weigert
weet niet

En tenslotte de P1 - 12 vragen

