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Vragenlijst 
 

Sectie 
 

Vragen 
 

Thema 

 
Hoofdvragenlijst,  
kernsectie 

Sectie A A1 – A6 Gebruik van internet en andere media; sociaal 
vertrouwen. 
 

Hoofdvragenlijst,  
kernsectie 

Sectie B B1 – B43 Politiek, inclusief: politieke interesse, 
vertrouwen, deelname aan verkiezingen en 
andere vormen van participatie, partijtrouw, 
sociaal-politieke oriëntaties, immigratie. 
 

Hoofdvragenlijst,  
kernsectie 

Sectie C C1 – C44 Subjectief welzijn, sociale uitsluiting, misdaad, 
religie, beeld van discriminatie, nationale en 
etnische identiteit, testvragen (worden vervolgd 
in Sectie I), vluchtelingen. 
 

Hoofdvragenlijst, 
roterende sectie 

Sectie D D1 – D32 Klimaatverandering en energie, inclusief: 
attitudes, visies en beleidsvoorkeuren. 
 

Hoofdvragenlijst, 
roterende sectie 

Sectie E E1 – E41 Welvaart, inclusief attitudes over 
welvaartsvoorziening, grote van groepen 
afhankelijk van deze voorzieningen, attitudes 
over de dienstverstrekking, kans op toekomstige 
afhankelijkheid van welvaart en stemgedrag in 
EU referendum. 
 

Hoofdvragenlijst,  
kernsectie 

Sectie F F1 – F61 Sociaal-demografisch profiel, inclusief: 
samenstelling van het huishouden, geslacht, 
leeftijd, huwelijkse staat, woonomgeving, 
opleiding en beroepsgegevens van de 
respondent, partner, ouders, 
vakbondslidmaatschap, inkomen en herkomst. 
 

Bijkomende 
vragenlijst 
 

Sectie H H1 – H2  Menselijkse waardenschaal.  
 

Bijkomende  
vragenlijst 
 

Sectie I I1 – I10 Testvragen. 
 

Bijkomende  
vragenlijst 
 

Sectie BE BE1 – BE33 Landspecifieke testvragen. 
 

Interviewer 
vragenlijst 

Sectie J J1 – J9 Interviewervragen. 
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INTERVIEWER VUL BEGINDATUM IN:             /               /         (dd/mm/jj) 
 
INTERVIEWER VUL BEGINTIJD IN:                  :                       (Gebruik 24-uren klok) 
 
 
 
A1 

Hoeveel tijd besteedt u ongeveer op een doorsneedag aan het bekijken, lezen of beluisteren van nieuws 
over politiek en actualiteit? Geef uw antwoord in uren en minuten. 
INTERVIEWER: Als er geen tijd aan besteed wordt, vul dan 00 00 in. 

 
   NOTEER DE DUUR:                                            

         uren     minuten 
 
(Weigert)  7777 
(Weet niet)  8888 

 

 
 
A2 

TOON KAART 1  

Mensen kunnen het internet gebruiken op verschillende toestellen, zoals computers, tablets en 
smartphones. Hoe vaak gebruikt u het internet op deze of op andere toestellen, voor uw werk of persoonlijk 
gebruik? 
 

Nooit 1 

GA NAAR A4 Slechts af en toe 2 

Een paar keer per week 3 

Bijna elke dag 4 
VRAAG A3 

Elke dag 5 

   

(Weigert) 7 
GA NAAR A4 

(Weet niet) 8 

 

 

 
VRAAG INDIEN ‘BIJNA ELKE DAG’ OF ‘ELKE DAG’ BIJ VRAAG A2 (code 4 or 5) 

A3 

Hoeveel tijd besteedt u ongeveer op een doorsneedag aan het gebruik van het internet op een computer, 
tablet, smartphone of ander toestel, voor uw werk of persoonlijk gebruik? Geef uw antwoord in uren en 
minuten. 

 
   NOTEER DE DUUR:                                            

         uren     minuten 
       

(Weigert)  7777 
(Weet niet)  8888 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
 
A4  

TOON KAART 2  

Denkt u, over het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat u niet voorzichtig genoeg 
kunt zijn in de omgang met mensen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10 aan de hand van deze kaart, 
waarbij 0 betekent dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 10 betekent dat de meeste mensen te 
vertrouwen zijn?  
 

Je kunt 
niet 

voorzichtig 
genoeg 

zijn 

         
De meeste 
mensen 
zijn te 
vertrouwen 

(Weigert) 
(Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
A5  

TOON KAART 3  

Wilt u nu deze kaart gebruiken? Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken 
als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn? 
 
De meeste 

mensen 
zouden 

proberen 
misbruik 

van mij te 
maken 

         De 
meeste 
mensen 
zouden 
proberen 
eerlijk te 
zijn 

(Weigert) (Weet niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
A6  

TOON KAART 4  

Denkt u dat mensen meestal behulpzaam proberen te zijn of denkt u dat zij meestal aan zichzelf denken? 
Wilt u nu gebruik maken van deze kaart? 
 

Mensen 
denken 
meestal 

aan 
zichzelf 

         Mensen 
proberen 
meestal 
behulpzaam 
te zijn 

(Weigert) (Weet niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE A:            :            (Gebruik 24-uren klok) 
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Nu wil ik u enkele vragen stellen over politiek en de overheid. 

 
B1 Hoe geïnteresseerd bent u in politiek? Bent u… LEES VOOR… 
  
   heel erg geïnteresseerd, 1 

   redelijk geïnteresseerd, 2 

   nauwelijks geïnteresseerd, 3 

   of, helemaal niet geïnteresseerd? 4 

 

   (Weigert) 7 

    (Weet niet) 8 
 

  

 
B2 TOON KAART 5 In hoeverre zou u zeggen dat het politieke systeem in België mensen zoals u in 

staat stelt om inspraak te hebben in wat de overheid doet? Gebruik deze kaart. 
 

Helemaal niet 1 

Nauwelijks 2 

Een beetje 3 

Veel 4 

In grote mate 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 

 
 
 
B3 TOON KAART 6 In hoeverre denkt u dat u bekwaam bent om een actieve rol te spelen in een groep 

die zich bezighoudt met politieke kwesties? Gebruik deze kaart. 
 
 

Helemaal niet bekwaam 1 

Een beetje bekwaam 2 

Redelijk bekwaam 3 

Heel erg bekwaam 4 

Volledig bekwaam 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 
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B4 TOON KAART 7 En in hoeverre zou u zeggen dat het politieke systeem in België mensen zoals u in 
staat stelt om invloed te hebben op de politiek? Gebruik deze kaart.  

 
Helemaal niet 1 

Nauwelijks 2 

Een beetje 3 

Veel 4 

In grote mate 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 

 
 
 

 
B5 TOON KAART 8 En hoe overtuigd bent u van uw eigen bekwaamheid om deel te nemen aan de 

politiek? 
 

Helemaal niet overtuigd 1 

Een beetje overtuigd 2 

Redelijk overtuigd 3 

Heel erg overtuigd 4 

Volledig overtuigd 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 

 
 
 
 



 7 

TOON KAART 9 Kunt u, aan de hand van deze kaart, op een schaal van 0 tot 10 aangeven 
hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de instellingen die ik voorlees? 0 betekent dat u 
helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 10 betekent dat u volledig vertrouwen heeft. 
Ten eerste … LEES VOOR …  
 
  

Helemaal geen 
vertrouwen 

     Volledig 
vertrouwen 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

B6 …het Belgisch 
parlement? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B7 …het 
rechtssysteem? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B8 …de politie? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B9 …politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B10 …politieke 
partijen? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B11 …het Europees 
Parlement? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

B12 …de Verenigde 
Naties? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
B13   Sommige mensen stemmen tegenwoordig om de één of andere reden niet. Heeft u tijdens de laatste 
        nationale parlementsverkiezingen1 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014 
        gestemd?  
   
   Ja 1 VRAAG B14  

   Nee 2 

   Niet stemgerechtigd 3  

     GA NAAR B15 

   (Weigert)  7 

   (Weet niet) 8 
 
 
 
 
 

                                                      

1 Hiermee worden de nationale/federale verkiezingen van 2014 bedoeld. Dus niet de stem voor de Vlaamse 
en/of Europese verkiezingen die op hetzelfde moment plaatsvonden. Vragen B13 en B14 hebben enkel 
betrekking op de keuze voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, niet op de keuze voor de Senaat. 
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INDIEN ‘JA’ BIJ B13 (code 1) 
 
B14 Op welke partij heeft u bij die verkiezingen gestemd? 
 
   Groen! 01 CDH 09 

   CD&V  02 Ecolo 10 

   N-VA 03 Front National 11 

   Lijst Dedecker 04 MR 12 

   SP.A 05 PS 13 

   PVDA+       06          PTB    14 

   Vlaams Belang 07 Parti Populaire 15 

   Open VLD 08 

     

    Andere (NOTEER) _____________________ 16 

   Blanco 17 

   Ongeldig 18 

    (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 
    
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 

 
Er zijn verschillende manieren om te proberen dingen in België te verbeteren of te helpen voorkomen dat 
dingen verkeerd gaan. Heeft u in de afgelopen 12 maanden één van de volgende dingen gedaan? 
LEES VOOR … 

 

   
Ja 

 
Nee (Weigert) 

(Weet 
niet) 

B15 Heeft u contact opgenomen met een politicus of een 
ambtenaar van een nationale of lokale (gemeentelijke) 
overheid? 
 

1 2 7 8 

B16 Bent u in een politieke partij of actiegroep actief geweest? 
 

1 2 7 8 

B17 
 

Bent u in een andere organisatie of vereniging actief 
geweest? 
 

1 2 7 8 

B18 Heeft u een sticker of badge gedragen voor een 
campagne? 
 

1 2 7 8 

B19 Heeft u een petitie ondertekend? 
 

1 2 7 8 

B20  Heeft u deelgenomen aan een toegelaten openbare 
demonstratie?  
 

1 2 7 8 
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B21 
 

Heeft u bepaalde producten geboycot? 
 

1 2 7 8 

B22 Heeft u online iets geplaatst of gedeeld over politiek, 
bijvoorbeeld op blogs, via e-mail of op sociale media zoals 
Facebook of Twitter? 

1 2 7 8 
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B23 Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich meer verbonden voelt dan met al de andere? 
 
   Ja 1 VRAAG B24 
 
   Nee 2 
     GA NAAR B26 
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
 
 
VRAAG INDIEN JA BIJ B23 (code 1) 
 
B24 Welke?  
 
   Groen! 01 CDH 09 

   CD&V  02 Ecolo 10 

   N-VA 03 Front National 11 

   Lijst Dedecker 04 MR 12  VRAAG B25  

   SP.A 05 PS 13 

   PVDA+       06          PTB    14 

   Vlaams Belang 07 Parti Populaire 15 

   Open VLD 08 

   Andere (NOTEER) _______________________________ 16 
    

   (Weigert) 77    GA NAAR B26 

   (Weet niet) 88  

 
VRAAG INDIEN ER EEN PARTIJ IS OPGEGEVEN BIJ B24 (codes 01 t/m 16) 
B25 Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij? Voelt u zich… LEES VOOR… 
 
   nauw verbonden, 1 

   redelijk verbonden, 2 

   niet verbonden, 3 

   of, helemaal niet verbonden? 4  

 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
B26     TOON KAART 10 In de politiek wordt soms gesproken over ‘”links” en “rechts”. Als u deze kaart 

gebruikt, waar zou u zich op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 rechts betekent? 
 

Links 
         

Rechts (Weigert) 
(Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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B27   TOON KAART 11 Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven over 
het algemeen? Gebruik deze kaart om te antwoorden, waarbij 0 uiterst ontevreden betekent en 10 
uiterst tevreden betekent. 

 
Uiterst 
ontevreden  

 

         Uiterst 
tevreden 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
B28  TOON NOG STEEDS KAART 11 Hoe tevreden bent u over het algemeen met de huidige toestand 

van de economie in België? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 
Uiterst 
ontevreden  

 

         Uiterst 
tevreden 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
B29 TOON NOG STEEDS KAART 11 Als u nu stilstaat bij de Belgische regering, hoe tevreden bent u 

over de manier waarop zij haar werk doet? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 
Uiterst 
ontevreden  

 

         Uiterst 
tevreden 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
B30 TOON NOG STEEDS KAART 11 Hoe tevreden bent u over het algemeen met de manier waarop 

de democratie werkt in België? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 
Uiterst 
ontevreden  

 

         Uiterst 
tevreden 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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B31 TOON KAART 12 Wilt u nu via deze kaart zeggen wat u over het algemeen vindt van de huidige 
staat van het onderwijs in België?  
 
Uiterst 
slecht 

         Uiterst 
goed 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
B32 TOON NOG STEEDS KAART 12  Nog steeds gebruikmakend van deze kaart, kunt u zeggen wat u 

over het algemeen vindt van de huidige staat van de gezondheidszorg in België?  
 
Uiterst 
slecht 

         Uiterst 
goed 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
 
TOON KAART 13  Kunt u met behulp van deze kaart aangeven in welke mate u het met elk van de 
volgende uitspraken eens of oneens bent? LEES ELKE UITSPRAAK VOOR EN GEEF CODE AAN IN 
TABEL 
 
 
  

 
Helemaal 

eens 

 
 

Eens 

Niet 
eens, 
niet 

oneens 

 
 

Oneens 

 
Helemaal 
oneens (Weigert) 

 
(Weet 
niet) 

B33 De overheid zou 
maatregelen moeten 
nemen om 
inkomensverschillen 
te verminderen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

B33a Als er niet genoeg 
banen beschikbaar 
zijn, moeten mannen 
meer recht hebben op 
een baan dan 
vrouwen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 
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Helemaal 

eens 

 
 

Eens 

Niet 
eens, 
niet 

oneens 

 
 

Oneens 

 
Helemaal 
oneens (Weigert) 

 
(Weet 
niet) 

B34 
 

Homoseksuele 
mannen en lesbische 
vrouwen moeten vrij 
zijn om hun leven te 
leiden naar eigen 
goeddunken. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

B35 Als een naast 
familielid 
homoseksueel of 
lesbisch zou zijn, zou 
ik me schamen. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

B36 Homoseksuele en 
lesbische koppels 
zouden dezelfde 
rechten moeten 
hebben om kinderen 
te adopteren als 
heteroseksuele 
koppels. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 
 
 
B37 TOON KAART 14 De volgende vraag gaat over de Europese Unie. Sommige mensen vinden dat de 

Europese eenwording verder moet gaan. Anderen zijn van mening dat die al te ver is gegaan. Kunt 
u aangeven welk cijfer op deze kaart het beste uw standpunt hierover weergeeft?   

 
Eenwording 
is al te ver 
gegaan 

         Eenwording 
moet 

verder gaan 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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Nu volgen enkele vragen over mensen uit andere landen die in België komen wonen. 
 
B38  TOON KAART 15 Gebruik deze kaart. In welke mate vindt u dat België mensen van hetzelfde ras of 

dezelfde etnische groep als de meeste Belgen zou moeten toelaten om hier te komen wonen en 
leven? 

 
     Velen toelaten om hier te wonen en leven 1 

   Sommigen toelaten 2 

    Enkelen toelaten 3 

    Niemand toelaten 4 

 

    (Weigert) 7 

    (Weet niet) 8 

 
 
 
 
B39  TOON NOG STEEDS KAART 15  En wat is uw mening met betrekking tot mensen van een ander 

ras of een andere etnische groep dan de meeste Belgen? Gebruik nog steeds deze kaart. 
 

    Velen toelaten om hier te wonen en leven 1 

   Sommigen toelaten 2 

    Enkelen toelaten 3 

    Niemand toelaten 4 

 

    (Weigert) 7 

    (Weet niet) 8 

 
 
 
 
B40 TOON NOG STEEDS KAART 15 En wat is uw mening met betrekking tot mensen uit de armere 
landen buiten Europa? Gebruik dezelfde kaart. 
 

    Velen toelaten om hier te wonen en leven 1 

   Sommigen toelaten 2 

    Enkelen toelaten 3 

    Niemand toelaten 4 

 

    (Weigert) 7 

    (Weet niet) 8 
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B41  TOON KAART 16 Is het volgens u over het algemeen slecht of goed voor de Belgische economie dat 
mensen uit andere landen hier komen wonen? Gebruik deze kaart. 
 
Slecht 
voor de 
economie 

         Goed voor 
de 

economie 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
B42   TOON KAART 17 Vindt u dat het culturele leven in België over het algemeen ondermijnd of verrijkt is 

door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen? Gebruik deze kaart. 
 
Culturele 
leven is 
ondermijnd 

         Culturele 
leven is 
verrijkt 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
 
B43  TOON KAART 18 Is België, door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen, een 
slechtere of een betere plek geworden om te wonen? Gebruik deze kaart. 
 
Slechtere 
plek om te 
wonen 

         Betere plek 
om te 

wonen 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
 
 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE B:            :            (Gebruik 24-urenklok) 
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En nu enkele vragen over u en uw leven. 

C1    TOON KAART 19 Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent? Gebruik deze 
kaart. 

 
Uiterst 
ongelukkig 

         Uiterst 
gelukkig 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
C2   TOON KAART 20 Kunt u op deze kaart aangeven hoe vaak u om sociale redenen2 vrienden, 

familieleden of collega’s ontmoet? 
 
   Nooit 01 

   Minder dan 1 keer per maand 02 

   1 keer per maand 03 

   Meerdere keren per maand 04 

   1 keer per week 05 

   Meerdere keren per week 06 

   Elke dag 07 

 

   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 

 
 
 
 
 
C3    TOON KAART 21 Met hoeveel mensen kunt u intieme en persoonlijke kwesties bespreken? Kies een 

antwoord op deze kaart. 
 

Niemand 00 

1 01 

2 02 

3 03 

4-6 04 

7-9 05 

10 of meer 06 

  

(Weigert) 77 

(Weet niet) 88 

 
 

                                                      
2 “Om sociale redenen” houdt in er voor kiezen elkaar te ontmoeten en niet omwille van het werk of uit 

zuiver plichtsgevoel. 



 17 

C4 TOON KAART 22 Hoe vaak neemt u, in vergelijking met andere mensen van uw leeftijd, deel aan sociale 
activiteiten? Gebruik deze kaart. 

 
   Veel minder dan de meesten 1 

   Minder dan de meesten 2 

   Ongeveer evenveel 3 

   Meer dan de meesten 4 

   Veel meer dan de meesten 5 

 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
C5 Bent u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 5 jaar slachtoffer geweest van een inbraak of van 

lichamelijk geweld?  
   Ja 1 

   Nee 2 

 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
C6 Als u in het donker in uw eentje door deze buurt loopt, hoe veilig voelt u zich dan? Als u dat zou doen, 

voelt u zich dan… LEES VOOR… 
 
   ...heel erg veilig, 1 

   veilig, 2 

   onveilig, 3 

   of, heel erg onveilig? 4 
 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8 

 



 18 

De volgende vragen gaan over uzelf. 
 
C7 Hoe is uw gezondheid over het algemeen? Zou u die omschrijven als… LEES VOOR… 
 
   ...heel erg goed,  1 

   goed,  2 

   redelijk,  3 

   slecht,  4 

   of, heel erg slecht? 5 
 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8 

 
 
C8  Wordt u op de één of andere manier in uw dagelijkse activiteiten beperkt door een langdurige ziekte, 

of door een handicap, of door een lichamelijke of geestelijke aandoening?    
INDIEN JA, is dat in erge mate of in zekere mate? 

 
   Ja, in erge mate 1 

   Ja, in zekere mate 2 

   Nee 3 
 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8 

 
 
 
 
 
Mensen kunnen een verschillende mate van verbondenheid voelen met het land waar ze wonen en 
met Europa. 
 
C9 TOON KAART 23 Hoezeer voelt u zich emotioneel verbonden met België? Kies een cijfer van 0 tot 

10, waarbij 0 staat voor helemaal niet emotioneel verbonden en 10 voor heel emotioneel 
verbonden. 
 
 

Helemaal 
niet 
emotioneel 
verbonden 

         Heel 
emotioneel 
verbonden 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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C10 TOON NOG STEEDS KAART 23   Hoezeer voelt u zich emotioneel verbonden met Europa? 
 
Helemaal 
niet 
emotioneel 
verbonden 

         Heel 
emotioneel 
verbonden 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
 
 
C11  Beschouwt u zichzelf als lid van een bepaalde godsdienst of geloofsovertuiging? 
 
   Ja 1 VRAAG C12 

   Nee 2 
     GA NAAR C13 
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
 
 
VRAAG INDIEN JA BIJ C11 (code 1) 
C12 Welke?   
 
   (Rooms) Katholiek 01 

   Protestants  02 

   Orthodox 03 

   Andere christelijke kerkgenootschap (NOTEER) _____________ 04   GA NAAR C15 

   Jodendom 05 

   Islam/Moslim 06 

   Oosterse religie: Hindoeïsme/Boeddhisme/Shintoïsme … 07 

   Andere niet-christelijke religie (NOTEER) __________________ 08  

   (Weigert) 77 
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VRAAG INDIEN GEEN GODSDIENST OF RELIGIEUZE GROEPERING, ‘WEET NIET’ OF ‘WEIGERT’ 
BIJ C11 (codes 2, 7 of 8 bij C11) 
C13 Heeft u zichzelf ooit beschouwd als lid van een bepaalde godsdienst of geloofsovertuiging? 
 
   Ja 1 VRAAG C14 

   Nee 2 
     GA NAAR C15 
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
 
 
VRAAG INDIEN JA BIJ C13 (code 1) 
C14 Welke?   
 
   (Rooms) Katholiek 01 

   Protestants  02 

   Orthodox 03 

   Andere christelijke kerkgenootschap (NOTEER) _____________ 04    

   Jodendom 05 

   Islam/Moslim 06 

   Oosterse religie: Hindoeïsme/Boeddhisme/Shintoïsme, … 07 

   Andere niet-christelijke religie (NOTEER) __________________ 08  

   (Weigert) 77 

 
 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
C15 TOON KAART 24 Ongeacht of u zichzelf nou wel of niet als lid van een bepaalde godsdienst of 
        geloofsovertuiging beschouwt, hoe gelovig zou u zeggen dat u bent? Gebruik deze kaart. 
 
Helemaal 
niet gelovig 

         Heel erg 
gelovig 

(Weigert) (Weet 
niet) 

             
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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C16 TOON KAART 25 Afgezien van speciale gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen, hoe vaak 
        gaat u tegenwoordig naar religieuze diensten? Gebruik deze kaart.  
 
   Elke dag 01 

   Meer dan 1 keer per week 02 

   1 keer per week 03 

   Ten minste 1 keer per maand 04 

   Alleen op speciale religieuze dagen 05 

   Minder vaak 06 

   Nooit 07 

 
   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88  

 
 
 
 
 
C17 TOON NOG STEEDS KAART 25  Los van wanneer u naar religieuze diensten gaat, hoe vaak bidt u? 
        Gebruik deze kaart.  
 
   Elke dag 01 

   Meer dan 1 keer per week 02 

   1 keer per week 03 

   Ten minste 1 keer per maand 04 

   Alleen op speciale religieuze dagen 05 

   Minder vaak 06 

   Nooit 07 

 
   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88  

 
 
 
 
C18 Zou u zichzelf omschrijven als lid van een groep die in dit land wordt gediscrimineerd?   
 
   Ja 1 VRAAG C19 

   Nee 2 
     GA NAAR C20 
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN JA BIJ C18 (code 1) 
C19 Om welke redenen wordt uw groep gediscrimineerd?  
        DOORVRAGEN: ‘Welke andere redenen?’   
        CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) 
 
   Huidskleur of ras 01 

   Nationaliteit 02 

   Geloof 03 

   Taal 04 

   Etnische groep 05 

   Leeftijd 06 

   Geslacht 07 

   Seksuele geaardheid 08 

   Handicap 09 

   Andere (NOTEER)___________________________ 10 

 

   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 

 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
C20 Heeft u de Belgische nationaliteit? 
 
   Ja 1 GA NAAR C22 
   Nee 2 VRAAG C21 
       
   (Weigert) 7  GA NAAR C22 
   (Weet niet) 8 VRAAG C21 
 
 
VRAAG INDIEN ‘NEE’ OF ‘WEET NIET’ BIJ C20 (codes 2 of 8) 
C21 Wat is uw nationaliteit?  
 
   NOTEER _________________________ 

 
   (Weigert) 77 
   (Weet niet) 88 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
C22 Bent u geboren in België?  
 

   Ja 1  GA NAAR C25 

   Nee 2  VRAAG C23 

   (Weigert) 7  GA NAAR C25 

   (Weet niet) 8  GA NAAR C25 
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VRAAG INDIEN NEE BIJ C22 (code 2) 
C23 In welk land bent u geboren?          
   NOTEER __________________ 

   (Weigert) 77 
   (Weet niet) 88 
 
  
 
C24 In welk jaar bent u voor het eerst in België komen wonen? 
 

     NOTEER HET JAARTAL: 
 
   (Weigert) 7777 
   (Weet niet) 8888 
 
  
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
C25 Welke taal of talen spreekt u thuis het meest?   
    

 NOTEER NIET MEER DAN 2 TALEN________________________  

     ________________________ 

   (Weigert) 777 
   (Weet niet) 888 
  
 
  
 
 
 
 
C26 Behoort u tot een etnische minderheid3 in België?  
 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 

 
 
 
C27 Is uw vader in België geboren?  
 
 
   Ja 1  GA NAAR C29 

   Nee 2  VRAAG C28 

   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8  GA NAAR C29 

 

                                                      
3 "Etnische minderheden" zijn bevolkingsgroepen die oorspronkelijk uit een ander land afkomstig zijn. Deze 

groepen delen mogelijks eenzelfde nationaliteit (verschillend van de Belgische) of het kunnen groepen zijn 
die eenzelfde religie, cultuur, afkomst en/of taal delen. 
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VRAAG INDIEN NEE BIJ C27 (code 2) 
C28 In welk land werd uw vader geboren? 
  
   NOTEER __________________ 

   (Weigert) 77 
   (Weet niet) 88 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
C29 Is uw moeder in België geboren?  
   Ja 1  GA NAAR C32 

   Nee 2  VRAAG C30 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8  GA NAAR C32 

 
VRAAG INDIEN NEE BIJ C29 (code 2) 
C30 In welk land werd uw moeder geboren? 
  
   NOTEER __________________ 

   (Weigert) 77 
   (Weet niet) 88 
 
 
 
(ER IS GEEN VRAAG C31) 
 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
 
CODEER VOOR IEDEREEN 
 
CAPI RANDOMISATIE  
C32 INTERVIEWER CODEER: NOTEER UITKOMST VAN CAPI RANDOMISATIE 

 
GROEP 1 1 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR C33 

GROEP 2 2 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR C36 

GROEP 3 3 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR C39 
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VRAAG INDIEN CODE 1 BIJ C32 
Mensen komen om verschillende redenen vanuit andere landen in België wonen. Sommigen hebben 
voorouderlijke banden. Anderen komen om hier te werken, of zich met hun families te herenigen. 
Anderen komen omdat zij in hun land bedreigd worden. Hier komen enkele vragen over deze 
kwestie. 
 
TOON KAART 26 Hoe belangrijk zouden volgens u elk van de volgende zaken moeten zijn bij de 
beslissing of iemand die buiten België geboren en opgevoed is en daar woont, hier mag komen wonen en 
leven? Ten eerste, hoe belangrijk zou het hierbij moeten zijn dat zij…LEES VOOR… 
 
 

 
Helemaal 
niet 
belangrijk 

     Uiterst 

 belangrijk 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

 
              

C33 … goed zijn opgeleid? 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

C34 … een christelijke 
achtergrond hebben? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

C35 … beroepsvaardigheden 
hebben die België nodig 
heeft? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
GA NAAR INTRODUCTIE VOOR C42 
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VRAAG INDIEN CODE 2 BIJ C32 
Mensen komen om verschillende redenen vanuit andere landen in België wonen. Sommigen hebben 
voorouderlijke banden. Anderen komen om hier te werken, of zich met hun families te herenigen. 
Anderen komen omdat zij in hun land bedreigd worden. Hier komen enkele vragen over deze 
kwestie. 
 
C36 TOON KAART 27 Hoe belangrijk zou volgens u het hebben van een goed opleidingsniveau moeten 
zijn bij de beslissing of iemand die buiten België geboren en opgevoed is en daar woont, hier mag komen 
wonen en leven? 
 

Helemaal 
niet 

belangrijk         
Uiterst 

belangrijk (Weigert) (Weet niet) 

            

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
C37 TOON KAART 28 Hoe belangrijk zou volgens u het hebben van een christelijke achtergrond moeten 
zijn bij de beslissing of iemand hier mag komen wonen en leven? 
 

Helemaal 
niet 

belangrijk         
Uiterst 

belangrijk (Weigert) (Weet niet) 

            

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
C38 TOON KAART 29 Hoe belangrijk zou volgens u het hebben van beroepsvaardigheden die België 
nodig heeft moeten zijn bij de beslissing of iemand hier mag komen wonen en leven? 

Helemaal 
niet 

belangrijk         
Uiterst 

belangrijk (Weigert) (Weet niet) 

            

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
GA NAAR INTRODUCTIE VOOR C42 
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VRAAG INDIEN CODE 3 BIJ C32 
Mensen komen om verschillende redenen vanuit andere landen in België wonen. Sommigen hebben 
voorouderlijke banden. Anderen komen om hier te werken, of zich met hun families te herenigen. 
Anderen komen omdat zij in hun land bedreigd worden. Hier komen enkele vragen over deze 
kwestie. 
 
TOON KAART 30 Hoe belangrijk zouden volgens u elk van de volgende zaken moeten zijn bij de 
beslissing of iemand die buiten België geboren en opgevoed is en daar woont, hier mag komen wonen en 
leven? Ten eerste, hoe belangrijk zou het hierbij moeten zijn dat zij …LEES VOOR… 
 
 

 
Helemaal 

niet 
belangrijk 

    Heel 
belangrijk 

(Wei-
gert) 

(Weet niet) 

C39 … goed zijn opgeleid? 
0 1 2 3 4 5 77 88 

C40 … een christelijke achtergrond 
hebben? 

0 1 2 3 4 5 77 88 

C41 … beroepsvaardigheden hebben 
die België nodig heeft? 

0 1 2 3 4 5 77 88 

 
 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
Sommige mensen komen naar dit land en vragen asiel aan omdat zij zeggen dat ze angst hebben 
voor vervolging in hun eigen land. 
 
TOON KAART 31  Gebruik deze kaart. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de 
volgende uitspraken? … Ten eerste … … LEES VOOR… 
 

  

Helemaal 
mee eens 

Mee 
eens 

Niet mee 
eens, niet 
mee oneens 

Niet 
mee 
eens 

Helemaal 
niet mee 
eens (Weigert) 

(Weet 
niet) 

C42 De overheid zou 
soepel moeten 
zijn bij het 
beoordelen van 
asielaanvragen. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 
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Helemaal 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet mee 
eens, niet 
mee oneens 

Niet 
mee 
eens 

Helemaal 
niet mee 
eens (Weigert) 

(Weet 
niet) 

C43 De meeste 
asielzoekers 
hebben geen 
echte angst om 
vervolgd te 
worden in hun 
eigen land. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

C44 Vluchtelingen die 
zijn toegelaten, 
moeten het recht 
hebben hun 
naaste 
familieleden 
hierheen te 
brengen. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 

 

 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE C:            :            (Gebruik 24-urenklok) 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
 
Nu volgen een aantal vragen over een ander onderwerp. 
 
D1 TOON KAART 32   Als u een groot elektrisch huishoudtoestel zou kopen, hoe waarschijnlijk is het 
dan dat u een van de meest energiezuinige zou kopen? 
 
 
Helemaal niet 
waarschijnlijk 

         Uiterst 
waarschijnlijk 

(Weigert) (Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
 
 
D2 TOON KAART 33  Er zijn een aantal dingen die men kan doen om energieverbruik te verminderen, 
zoals toestellen uitschakelen die niet gebruikt worden, korte afstanden te voet afleggen, of de verwarming 
of de airconditioning alleen gebruiken wanneer het echt nodig is. Hoe vaak doet u dingen in uw dagelijks 
leven om uw energieverbruik te verminderen? 

 
Nooit 01 

Bijna nooit 02 

Soms 03 

Vaak 04 

Heel vaak 05 

Altijd 06 

  

(Kan energieverbruik niet verminderen) 55 

(Weigert) 77 

(Weet niet) 88 

 
 
 
 
D3 TOON KAART 34   Hoe overtuigd bent u in het algemeen dat u minder energie 

zou kunnen verbruiken dan u nu doet?  
 

 
Helemaal 
niet 
overtuigd 

         Volledig 
overtuigd 

(Weigert) (Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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TOON KAART 35   Het kader bovenaan deze kaart toont een aantal energiebronnen die gebruikt kunnen 
worden om elektriciteit op te wekken. Neem even de tijd om deze te bekijken. 
INTERVIEWER: PAUZEER ZODAT DE RESPONDENT VOLDOENDE TIJD HEEFT OM DE LIJST TE 
LEZEN.  
 
Hoeveel van de elektriciteit die gebruikt wordt in België zou opgewekt moeten worden uit elke energiebron? 
Kies uw antwoord uit de mogelijkheden onderaan deze kaart.  
 

  

Een 
heel 
grote 

hoeveel
-heid 

Een 
grote 

hoeveel-
heid 

Een ge-
middelde 
hoeveel-

heid 

Een 
kleine 

hoeveel-
heid 

Hele-
maal 
niets 

 (Ik heb 
nog niet 
eerder 

van deze 
energie-

bron 
gehoord)  

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

D4 Ten eerste, 
hoeveel van 
de elektriciteit 
die gebruikt 
wordt in 
België zou 
moeten 
worden 
opgewekt uit 
steenkool? 

01 02 03 04 05  55 77 88 

 INTERVIEWER: indien de respondent vraagt 'Welk soort steenkool?', lees dan voor: 
‘Steenkool verwijst naar alle soorten steenkool die gebruikt kunnen worden om elektriciteit te 
genereren, met inbegrip van zwarte steenkool en bruinkool.' 
 

D5 En hoeveel 
uit aardgas? 
 

01 02 03 04 05  55 77 88 

D6 En hoeveel 
uit hydro-
elektriciteit, 
die opgewekt 
wordt uit 
stromend 
water van 
rivieren, 
stuwdammen 
en zeeën?  
 

01 02 03 04 05  55 77 88 

D7 Hoeveel van 
de elektriciteit 
die gebruikt 
wordt in 
België zou 
moeten 
worden 
opgewekt uit 
kernenergie?  
 

01 02 03 04 05  55 77 88 

D8 En hoeveel 
uit zonne-
energie? 
  

01 02 03 04 05  55 77 88 

D9 En hoeveel 
uit 
windenergie?  

01 02 03 04 05  55 77 88 
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D1
0 

En hoeveel 
uit biomassa, 
opgewekt uit 
materialen 
zoals hout, 
planten en 
dierlijke 
uitwerpselen
? 

01 02 03 04 05  55 77 88 
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D11 TOON KAART 36   Hoe bezorgd bent u over eventuele stroomstoringen in België? 
 

Helemaal niet bezorgd 1 

Niet erg bezorgd 2 

Een beetje bezorgd 3 

Heel bezorgd 4 

Uiterst bezorgd 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 

 
 
 
De volgende vragen gaan over energie die mensen thuis gebruiken, bijvoorbeeld voor verwarming, 
verlichting, koken en elektrische toestellen. 
 
D12 TOON NOG STEEDS KAART 36   Hoe bezorgd bent u dat energie voor veel mensen in België te 
duur zou kunnen zijn? 
  

Helemaal niet bezorgd 1 

Niet erg bezorgd 2 

Een beetje bezorgd 3 

Heel bezorgd 4 

Uiterst bezorgd 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 

 
 
 
D13 TOON NOG STEEDS KAART 36   Hoe bezorgd bent u dat België te afhankelijk zou kunnen zijn 
van energie-invoer uit andere landen? 
 

Helemaal niet bezorgd 1 

Niet erg bezorgd 2 

Een beetje bezorgd 3 

Heel bezorgd 4 

Uiterst bezorgd 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 
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D14 TOON NOG STEEDS KAART 36   Hoe bezorgd bent u dat België te afhankelijk zou kunnen zijn 
van energie uit fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool? 
 

Helemaal niet bezorgd 1 

Niet erg bezorgd 2 

Een beetje bezorgd 3 

Heel bezorgd 4 

Uiterst bezorgd 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 

 
 
 
 
 
 
TOON NOG STEEDS KAART 36   Hoe bezorgd bent u dat de energievoorziening onderbroken zou kunnen 
worden… … LEES VOOR … 
 
 

  

Helemaal 
niet 

bezorgd 
Niet erg 
bezorgd 

Een 
beetje 

bezorgd 
Heel 

bezorgd 
Uiterst 

bezorgd 
(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

D15 … door natuurrampen 
of extreme 
weersomstandighede
n? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

D16 … doordat er te 
weining stroom 
opgewekt wordt? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

D17 … door technische 
storingen? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 
 
D18 TOON NOG STEEDS KAART 36    En hoe bezorgd bent u dat de energievoorziening onderbroken 
zou kunnen worden door terroristische aanslagen? 
 

Helemaal niet bezorgd 1 

Niet erg bezorgd 2 

Een beetje bezorgd 3 

Heel bezorgd 4 

Uiterst bezorgd 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 
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D19 TOON KAART 37   U heeft misschien gehoord van het idee dat het klimaat op aarde aan het 
veranderen is door temperatuurstijgingen in de afgelopen honderd jaar. Wat is uw persoonlijke mening 
hierover? Denkt u dat het klimaat op aarde aan het veranderen is? Kies een antwoord van deze kaart. 

 
  

Zeker aan het veranderen 1 

GA NAAR D21 Waarschijnlijk aan het veranderen 2 

Waarschijnlijk niet aan het veranderen 3 

Zeker niet aan het veranderen 4 VRAAG D20 

   

(Weigert) 7 
GA NAAR D21 

(Weet niet) 8 

 
 
 
VRAAG INDIEN ‘ZEKER NIET AAN HET VERANDEREN’ BIJ D19 (code 4) 
 
D20 TOON KAART 38   In welke mate had u voor vandaag al nagedacht over klimaatverandering? 
 
 

Helemaal niet 1 

GA NAAR D30 

Heel weinig 2 

Een beetje 3 

Veel 4 

Heel veel 5 
 

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 

 
 
 
D21 TOON KAART 38   In welke mate had u voor vandaag al nagedacht over klimaatverandering? 
 
 

Helemaal niet 1 

Heel weinig 2 

Een beetje 3 

Veel 4 

Heel veel 5 
 

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 
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D22 TOON KAART 39   Denkt u dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door natuurlijke processen, 
menselijke activiteit of beide? 
  

Volledig door natuurlijke processen 01 

VRAAG D23 

Voornamelijk door natuurlijke processen 02 

Ongeveer evenveel door natuurlijke processen en menselijke activiteit 03 

Voornamelijk door menselijke activiteit 04 

Volledig door menselijke activiteit 05 

  

(Ik denk niet dat er sprake is van klimaatverandering) 55 GA NAAR D30 

(Weigert) 77 
VRAAG D23 

(Weet niet) 88 

 
 
 
 
D23 TOON KAART 40   In welke mate voelt u zich persoonlijk verantwoordelijk om 

te proberen klimaatverandering te verminderen?   
 
Helemaal 
niet 
 

         In sterke 
mate 

(Weigert) (Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
D24  TOON KAART 41   Hoe bezorgd bent u over klimaatverandering? 
 

Helemaal niet bezorgd 1 

Niet heel bezorgd 2 

Enigszins bezorgd 3 

Heel bezorgd 4 

Uiterst bezorgd 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 

 
 
 
 
D25 TOON KAART 42   Hoe goed of slecht denkt u dat de invloed van klimaatverandering zal zijn op 
mensen over de hele wereld? Kies een cijfer van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor uiterst slecht en 10 voor 
uiterst goed. 
 
Uiterst 
slecht 
 

         Uiterst goed (Weigert) (Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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D26 TOON KAART 43   Stelt u zich nu voor dat een groot aantal mensen hun energieverbruik zouden 
beperken. Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat dit klimaatverandering zou verminderen? 
 
Helemaal niet 
waarschijnlijk 

         Uiterst 
waarschijnlijk 

(Weigert) (Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
 
D27 TOON NOG STEEDS KAART 43   Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat een groot aantal mensen 
daadwerkelijk hun energieverbruik zullen beperken om klimaatverandering te proberen te verminderen? 
 
Helemaal niet 
waarschijnlijk 

         Uiterst 
waarschijnlijk 

(Weigert) (Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
D28 TOON NOG STEEDS KAART 43   Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat overheden in voldoende 
landen stappen zullen ondernemen om klimaatverandering te verminderen?  
 
Helemaal niet 
waarschijnlijk 

         Uiterst 
waarschijnlijk 

(Weigert) (Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
 
 
D29 TOON NOG STEEDS KAART 43   Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat het beperken van uw 
eigen energieverbruik zou helpen om klimaatverandering te verminderen? 
 
Helemaal niet 
waarschijnlijk 

         Uiterst 
waarschijnlijk 

(Weigert) (Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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VRAAG IEDEREEN 
 
TOON KAART 44   In welke mate bent u voor of tegen de volgende beleidsmaatregelen in België om 
klimaatverandering  te verminderen?  
 
LEES ELKE UITSPRAAK VOOR EN GEEF CODE AAN IN TABEL 
 

  
Sterk 
voor 

Enigszins 
voor 

Niet voor, 
niet tegen 

Enigszins 
tegen 

Sterk 
tegen 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

         
D30 
 

Verhogen van 
belastingen op fossiele 
brandstoffen, zoals 
aardolie, aardgas en 
steenkool. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

D31 
 

Overheidsgeld gebruiken 
om duurzame energie, 
zoals wind- en zonne-
energie, te subsidiëren. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

D32 Een wet die de verkoop 
van de minst 
energiezuinige 
huishoudtoestellen 
verbiedt. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 
 
 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE D:            :            (Gebruik 24-urenklok) 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
 
Nu volgen enkele vragen over de samenleving. 
 
TOON KAART 45 Kunt u aan de hand van deze kaart zeggen in hoeverre u het eens of oneens bent met 
elk van de volgende uitspraken?  
LEES ELKE UITSPRAAK VOOR EN GEEF DE CODE AAN IN DE TABEL 
 
 Helemaal 

eens 
Eens Niet 

eens, 
niet 

oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

(Wei
gert) 

(Weet 
niet) 

E1 Grote inkomensverschillen 
zijn aanvaardbaar, om 
verschillen in talenten en inzet 
op gepaste wijze te kunnen 
belonen.  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

E2 Wil een samenleving 
rechtvaardig zijn, dan moeten 
verschillen in levensstandaard 
klein zijn. 
 

1 2 3 4 5 7 8 

 
 
E3 TOON KAART 46 Van de 100 mensen in België die de leeftijd hebben om te werken, hoeveel zijn er 

volgens u werkloos en op zoek naar werk? Kies uw antwoord op deze kaart. Als u het niet zeker weet, 
geef dan uw beste schatting. 

 
 0-4 01 

 5-9 02 

 10-14 03 

 15-19 04  

 20-24 05 

 25-29 06  

 30-34 07 

 35-39 08 

 40-44 09 

 45-49 10  

 50 of meer 11 

 

 (Weigert) 77 

 (Weet niet) 88 
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Nu volgen enkele vragen over hoe goed of slecht het tegenwoordig gaat met verschillende groepen 
in België. 
 
 
 
E4 TOON KAART 47 Kunt u met behulp van deze kaart aangeven wat u in het algemeen genomen vindt 

van de levensstandaard van gepensioneerden? 
Geef uw antwoord op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 uiterst slecht betekent en 10 uiterst goed. 

 
Uiterst 
slecht 

         Uiterst 
goed 

(Weigert) (Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
 
E5 TOON NOG STEEDS KAART 47 Wat vindt u over het algemeen van de levensstandaard van 

werklozen? 
Gebruik dezelfde kaart. 

 
Uiterst 
slecht 

         Uiterst 
goed 

(Weigert) (Weet 
niet) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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TOON KAART 48 Er bestaan verschillende opvattingen over wat wel en niet onder de verantwoordelijkheid 
van de overheid zou moeten vallen. Geef voor elk van de taken die ik voorlees op een schaal van 0 tot 
10 aan in welke mate u denkt dat de overheid ervoor de verantwoordelijkheid zou moeten hebben. 0 
betekent dat de overheid hier helemaal niet verantwoordelijk voor hoort te zijn en 10 betekent dat het 
volledig de verantwoordelijkheid van de overheid zou moeten zijn.  Als eerste... LEES VOOR… 

 

  

Zou helemaal 
niet de 
verantwoordelijk
heid van de 
overheid mogen 
zijn      

Zou volledig de 
verantwoordelijkh

eid van de 
overheid moeten 

zijn (Weigert) 
(Weet niet) 

 

E6 ... ervoor te 
zorgen dat 
ouderen een 
redelijke 
levensstandaard 
hebben? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

E7 ... om te 
voorzien in een 
redelijke 
levensstandaar
d voor 
werklozen? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

E8 ... om te 
voorzien in 
voldoende 
kinderopvang 
voor werkende 
ouders? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
 
 
Ik ga u nu vragen stellen over de gevolgen van sociale voorzieningen voor verschillende domeinen 

van het leven in België. Onder sociale voorzieningen verstaan wij zaken als de gezondheidszorg, 
pensioenen en uitkeringen in geval van ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 

 
TOON KAART 49 Kunt u aan de hand van deze kaart aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens 

bent dat sociale voorzieningen in België ... 
 
LEES VOOR ... 
 
 Helemaal 

eens 
Eens Niet eens,  

niet oneens 
Oneens Helemaal 

oneens 
(Wei- 
gert) 

(Weet 
Niet) 

E9 ...een te zware last zijn 
voor de economie? 

 

1 2 3 4 5 7 8 

E10 ...wijdverspreide armoede 
voorkomen? 

 

1 2 3 4 5 7 8 
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 Helemaal 

eens 
Eens Niet eens,  

niet oneens 
Oneens Helemaal 

oneens 
(Wei- 
gert) 

(Weet 
Niet) 

E11 ...leiden tot een meer 
gelijke samenleving?  

 

1 2 3 4 5 7 8 

E12 ...bedrijven te veel kosten 
aan belastingen en 
bijdragen? 

 

1 2 3 4 5 7 8 

 
 
 
TOON NOG STEEDS KAART 49 En in hoeverre bent u het ermee eens of oneens dat de sociale 

voorzieningen in België ... 
 
LEES VOOR ... 
 
 Helemaal 

eens 
Eens Niet eens,  

niet oneens 
Oneens Helemaal 

oneens 
(Wei- 
gert) 

(Weet 
Niet) 

E13 ... mensen lui maken? 
 

1 2 3 4 5 7 8 

E14 ... mensen minder bereid 
maken om voor elkaar te 
zorgen? 

 

1 2 3 4 5 7 8 

 
 
 
 
E15 TOON KAART 50  Vanaf wanneer mogen mensen die vanuit andere landen in België komen wonen 

volgens u dezelfde rechten op sociale voorzieningen krijgen als Belgen? 
Kies het antwoord op de kaart dat het dichtst bij uw mening in de buurt komt. 
SLECHTS ÉÉN ANTWOORD 

 
Onmiddellijk bij aankomst. 

 

 1 

Na een jaar in België te hebben gewoond, ongeacht of ze gewerkt hebben. 

 

 2 

Pas nadat ze minstens een jaar gewerkt en belasting betaald hebben. 

 

 3 

Zodra ze Belgisch staatsburger zijn geworden. 

 

 4 

Ze zouden nooit dezelfde rechten mogen krijgen. 
 

 5 

   
(Weigert)  7 

(Weet niet)  8 
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TOON KAART 51  Kunt u aan de hand van deze kaart zeggen in hoeverre u het eens of oneens bent met 
elk van de volgende uitspraken over mensen in België. 

 
LEES ELKE UITSPRAAK VOOR EN GEEF DE CODE AAN IN DE TABEL 
 
 Helemaal 

eens 
Eens Niet eens, 

niet oneens 
Oneens Helemaal 

oneens 
(Wei-

gert) 
(Weet 
 niet) 

E16 De meeste 
werklozen proberen 
niet echt om een baan 
te vinden. 

 

1 2 3 4 5 7 8 

E17 Veel mensen met 
een zeer laag inkomen 
krijgen minder uitkering 
dan waar ze wettelijk 
recht op hebben. 

 

1 2 3 4 5 7 8 

E18 Veel mensen slagen 
erin uitkeringen en 
diensten te krijgen 
waarop ze geen recht 
hebben. 

 

1 2 3 4 5 7 8 

 
 
(ER IS GEEN VRAAG E19) 
 
 
 
CODEER VOOR IEDEREEN 
 
CAPI RANDOMISATIE  
E20 INTERVIEWER CODEER: NOTEER UITKOMST VAN CAPI RANDOMISATIE 

 
GROEP 1 1 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR E21 

GROEP 2 2 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR E24 

GROEP 3 3 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR E27 

GROEP 4 4 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR E30 
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VRAAG ALS CODE 1 BIJ E20 
 

TOON KAART 52   Stelt u zich iemand voor die werkloos is en op zoek is naar werk. Deze persoon was 
voordien werkzaam, maar verloor zijn of haar job en ontvangt nu een werkloosheidsuitkering. Wat moet er 
volgens u gebeuren met de werkloosheidsuitkering van deze persoon als … LEES VOOR… 
 
 

  

Deze persoon 
zou de 

volledige 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

verliezen. 

Deze persoon 
zou ongeveer 
de helft van 

de 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

verliezen. 

Deze persoon 
zou een klein 
deel van de 

werkloosheid
suitkering 

moeten 
verliezen. 

Deze persoon 
zou de 

volledige 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

behouden. (Weigert) 
(Weet 
niet) 

E21 
 

… hij of zij een 
werkaanbiedin
g weigert 
omdat het loon 
veel lager ligt 
dan zijn of 
haar vroegere 
loon? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

E22 
 

… hij of zij een 
werkaanbiedin
g weigert 
omdat het 
vereiste 
opleidingsnive
au veel lager 
ligt dan zijn of 
haar 
opleidingsnive
au? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

E23 … hij of zij 
weigert om 
regelmatig 
onbetaald 
werk uit te 
voeren in zijn 
of haar buurt in 
ruil voor de 
werkloosheids
uitkering? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

 
 

 
GA NAAR INLEIDING VOOR E33 
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VRAAG ALS CODE 2 BIJ E20 
 

TOON KAART 52   Stelt u zich een vijftiger voor die werkloos is en op zoek is naar werk. Deze persoon 
was voordien werkzaam, maar verloor zijn of haar job en ontvangt nu een werkloosheidsuitkering. Wat 
moet er volgens u gebeuren met de werkloosheidsuitkering van deze persoon als … LEES VOOR… 
 
 

  

Deze persoon 
zou de 

volledige 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

verliezen. 

Deze persoon 
zou ongeveer 
de helft van 

de 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

verliezen. 

Deze persoon 
zou een klein 
deel van de 

werkloosheid
suitkering 

moeten 
verliezen. 

Deze persoon 
zou de 

volledige 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

behouden. (Weigert) 
(Weet 
niet) 

E24 
 

… hij of zij een 
werkaanbiedin
g weigert 
omdat het loon 
veel lager ligt 
dan zijn of 
haar vroegere 
loon? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

E25 
 

… hij of zij een 
werkaanbiedin
g weigert 
omdat het 
vereiste 
opleidingsnive
au veel lager 
ligt dan zijn of 
haar 
opleidingsnive
au? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

E26 … hij of zij 
weigert om 
regelmatig 
onbetaald 
werk uit te 
voeren in zijn 
of haar buurt in 
ruil voor de 
werkloosheids
uitkering? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

 
 

 
GA NAAR INLEIDING VOOR E33 
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VRAAG ALS CODE 3 BIJ E20 
 

TOON KAART 52   Stelt u zich iemand tussen de 20 en 25 jaar voor die werkloos is en op zoek is naar 
werk. Deze persoon was voordien werkzaam, maar verloor zijn of haar job en ontvangt nu een 
werkloosheidsuitkering. Wat moet er volgens u gebeuren met de werkloosheidsuitkering van deze persoon 
als … LEES VOOR… 
 
 

  

Deze persoon 
zou de 

volledige 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

verliezen. 

Deze persoon 
zou ongeveer 
de helft van 

de 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

verliezen. 

Deze persoon 
zou een klein 
deel van de 

werkloosheid
suitkering 

moeten 
verliezen. 

Deze persoon 
zou de 

volledige 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

behouden. (Weigert) 
(Weet 
niet) 

E27 
 

… hij of zij een 
werkaanbiedin
g weigert 
omdat het loon 
veel lager ligt 
dan zijn of 
haar vroegere 
loon? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

E28 
 

… hij of zij een 
werkaanbiedin
g weigert 
omdat het 
vereiste 
opleidingsnive
au veel lager 
ligt dan zijn of 
haar 
opleidingsnive
au? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

E29 … hij of zij 
weigert om 
regelmatig 
onbetaald 
werk uit te 
voeren in zijn 
of haar buurt in 
ruil voor de 
werkloosheids
uitkering? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

 
 

 
GA NAAR INLEIDING VOOR E33 
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VRAAG ALS CODE 4 BIJ E20 
 

TOON KAART 52   Stelt u zich een alleenstaande ouder met een driejarig kind voor, die werkloos is en op 
zoek is naar werk. Deze persoon was voordien werkzaam, maar verloor zijn of haar job en ontvangt nu een 
werkloosheidsuitkering. Wat moet er volgens u gebeuren met de werkloosheidsuitkering van deze persoon 
als … LEES VOOR… 
 
 

  

Deze persoon 
zou de 

volledige 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

verliezen. 

Deze persoon 
zou ongeveer 
de helft van 

de 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

verliezen. 

Deze persoon 
zou een klein 
deel van de 

werkloosheid
suitkering 

moeten 
verliezen. 

Deze persoon 
zou de 

volledige 
werkloosheid

suitkering 
moeten 

behouden. (Weigert) 
(Weet 
niet) 

E30 
 

… hij of zij een 
werkaanbiedin
g weigert 
omdat het loon 
veel lager ligt 
dan zijn of 
haar vroegere 
loon? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

E31 
 

… hij of zij een 
werkaanbiedin
g weigert 
omdat het 
vereiste 
opleidingsnive
au veel lager 
ligt dan zijn of 
haar 
opleidingsnive
au? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

E32 … hij of zij 
weigert om 
regelmatig 
onbetaald 
werk uit te 
voeren in zijn 
of haar buurt in 
ruil voor de 
werkloosheids
uitkering? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

 
 

 
GA NAAR INLEIDING VOOR E33 
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VRAAG AAN IEDEREEN 

In de komende 10 jaar zou de overheid de manier waarop ze sociale voorzieningen aanbiedt, 
kunnen veranderen als reactie op de veranderende economische en sociale omstandigheden. 

 
E33 TOON KAART 53  Zou u ertegen of ervoor zijn dat de overheid sociale voorzieningen enkel toekent 

aan mensen met de laagste inkomens, terwijl mensen met gemiddelde en hogere inkomens voor 
zichzelf verantwoordelijk zijn? 

 
Sterk tegen 1 

Tegen 2 

Voor 3 

Sterk voor 4 

  

(Refusal) 7 

(Don’t know) 8 

 
E34 TOON NOG STEEDS KAART 53 Stelt u zich nu voor dat er een vast bedrag is dat kan worden 
besteed om werkloosheid te bestrijden. Zou u ertegen of ervoor zijn dat de overheid meer besteedt aan 
onderwijs en opleidingen voor de werklozen en dat daardoor de werkloosheidsuitkeringen dalen?  
 

Sterk tegen 1 

Tegen 2 

Voor 3 

Sterk voor 4 

  

(Refusal) 7 

(Don’t know) 8 

 
 
 
E35 TOON NOG STEEDS KAART 53 Zou u ertegen of ervoor zijn dat de overheid bijkomende sociale 
voorzieningen introduceert om het voor werkende ouders gemakkelijker te maken om werk en gezinsleven 
te combineren, zelfs als dat veel hogere belastingen voor iedereen inhoudt? 
 

Sterk tegen 1 

Tegen 2 

Voor 3 

Sterk voor 4 

  

(Refusal) 7 

(Don’t know) 8 

 
 



 48 

E36 TOON KAART 54    Sommige landen hebben het momenteel over de invoering van een 
basisinkomen-stelsel. Ik ga u zo meteen vragen of u tegen of voor dit stelsel bent. Eerst zal ik u nog wat 
meer informatie geven. In het kader bovenaan deze kaart staan de belangrijkste kenmerken van het stelsel. 
Een basisinkomen-stelsel omvat alle volgende kenmerken: 

…LEES VOOR… 
 

 De overheid betaalt aan iedereen een maandelijks inkomen om de noodzakelijke kosten van 
levensonderhoud te dekken. 

 Het vervangt veel andere sociale uitkeringen. 

 Het doel is om een minimale levensstandaard te garanderen voor iedereen. 

 Iedereen krijgt hetzelfde bedrag, ongeacht of ze werken of niet. 

 Mensen behouden ook het geld dat ze met werken of op een andere manier verdienen. 

 Dit stelsel wordt betaald met belastingen. 
 

 
INTERVIEWER: PAUZEER ZODAT DE RESPONDENT VOLDOENDE TIJD HEEFT OM DE KAART TE 
LEZEN. 
 
Zou u in het algemeen tegen of voor het hebben van dit stelsel zijn in België? 
Kies uw antwoord uit de mogelijkheden onderaan de kaart. 
 
 

Sterk tegen 1 

Tegen 2 

Voor 3 

Sterk voor 4 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 
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E37 TOON KAART 55 Er is voorgesteld dat er voor de hele Europese Unie één stelsel van sociale 
uitkering zou moeten zijn voor alle arme mensen. Ik ga u zo meteen vragen of u tegen of voor dit stelsel 
bent. Bekijk eerst het kader bovenaan deze kaart, waarin de belangrijkste kenmerken van het stelsel staan. 
Eén stelsel van sociale uitkering voor de hele Europese Unie omvat alle volgende kenmerken: 

…LEES VOOR… 
 

 Het doel is om een minimale levensstandaard te garanderen voor alle arme mensen in de 
Europese Unie. 

 De hoogte van de sociale uitkering die mensen ontvangen, zal worden aangepast aan de kosten 
van levensonderhoud in hun land. 

 Het stelsel zou van rijkere landen in de Europese Unie vereisen dat ze meer betalen voor een 
dergelijk stelsel dan armere landen in de Europese Unie. 

 
 

 
INTERVIEWER: PAUZEER ZODAT DE RESPONDENT VOLDOENDE TIJD HEEFT OM DE KAART TE 
LEZEN. 
 
Zou u in het algemeen tegen of voor het hebben van één stelsel van sociale uitkering zijn voor de hele 
Europese Unie? 
Kies uw antwoord uit de mogelijkheden onderaan de kaart. 
 

Sterk tegen 1 

Tegen 2 

Voor 3 

Sterk voor 4 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 

 
 
 
 
E38 TOON KAART 56 Als er meer beslissingen genomen zouden worden door de Europese Unie in 
plaats van door nationale overheden, denkt u dan dat het aantal sociale voorzieningen dat wordt 
aangeboden in België zou toenemen of afnemen? 
 

 
Sterk toenemen 1 

Toenemen 2 

Niet toenemen, niet afnemen 3 

Afnemen 4 

Sterk afnemen 5 

  

(Weigert) 7 

(Weet niet) 8 
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Bij de volgende vragen willen we graag dat u nadenkt over wat de komende 12 maanden zou 
kunnen gebeuren. 
 
E39 TOON KAART 57 Gebruik deze kaart. Hoe waarschijnlijk acht u het dat u in de komende 12 maanden 

minstens vier opeenvolgende weken werkloos zal zijn en op zoek naar werk? 
 

Helemaal niet waarschijnlijk 1 
Niet erg waarschijnlijk 2 

Waarschijnlijk 3 
Erg waarschijnlijk 4 

  
(Nooit gewerkt OF werkt niet meer en is niet op zoek naar een baan) 5 

(Weigert) 7 
(Weet niet) 8 

 
E40 TOON NOG STEEDS KAART 57   En hoe waarschijnlijk is het dat er in de komende 12 maanden 

perioden zullen zijn dat u onvoldoende geld zult hebben om in uw levensonderhoud te voorzien? 
Gebruik dezelfde kaart. 

 
Helemaal niet waarschijnlijk 1 

Niet erg waarschijnlijk 2 
Waarschijnlijk 3 

Erg waarschijnlijk 4 
  

(Weigert) 7 
(Weet niet) 8 

 
 
Nu een vraag over een ander onderwerp. 
 
E41     Stelt u zich voor dat er morgen een referendum in België zou plaatsvinden over het lidmaatschap 

van de Europese Unie. Zou u stemmen dat België lid moet blijven van de Europese Unie of de 
Europese Unie zou moeten verlaten? 

 
 

Lid blijven van de Europese Unie 1 

De Europese Unie verlaten 2 

(Zou blanco stemmen) 3 

(Zou het stembiljet ongeldig maken) 4 

(Zou niet stemmen) 5 

(Niet stemgerechtigd) 6 

  

(Weigering) 7 

(Weet niet) 8 

 
 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE E:            :            (Gebruik 24-urenklok) 
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Ik wil u nu graag iets vragen over uzelf en de andere leden van uw huishouden.  
 
F1 Met inbegrip van uzelf en van eventuele kinderen, hoeveel mensen wonen hier normaal gesproken als 
lid van dit huishouden? 
 
                           
      NOTEER HET AANTAL: 
 
   (Weigert)    77 
   (Weet niet)    88 
 
 
 
INTERVIEWER NEEM OP IN HUISHOUDTABEL:  

 GEGEVENS VAN DE RESPONDENT (ALLEEN F2/F3),  

 VERVOLGENS DIE VAN DE ANDERE LEDEN VAN HET HUISHOUDEN (F2 t/m F4), DALEND IN 
LEEFTIJD (OUDSTE EERST).   

 
VOOR HET GEMAK IS HET MISSCHIEN NUTTIG OM DE NAMEN OF INITIALEN VAN ELK LID VAN 
HET HUISHOUDEN TOE TE VOEGEN WAAR AANGEGEVEN. 
 
 
F2 CODEER GESLACHT  
 
 
F3 En in welk jaar bent u/is hij/zij geboren? (Weigert = 7777; Weet niet = 8888) 
 
 
F4 TOON KAART 58 Als u op deze kaart kijkt, kunt u dan aangeven welke relatie er tussen hem/haar en u 
is? 
 
 
[Deze bladzijde (vraag F1-F4) tegenover de volgende bladzijde (huishoudtabel)] 
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Dalende leeftijdsvolgorde (oudste eerst)――――――――――> 

Persoon  01 
(respondent) 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

NAAR KEUZE:  
Voornaam of initialen  

      

       

F2 Geslacht        

Man 1 1 1 1 1 1 

Vrouw 2 2 2 2 2 2 

       

F3 Geboortejaar                         

       

F4 Relatie/ Deze 
persoon is… 

      

Echtgeno(o)t(e)/ 
partner 

 01 01 01 01 01 

Zoon/dochter (incl. stief-
, pleeg-, geadopteerd 
kind, kind van partner) 

 02 02 02 02 02 

Ouder/schoonouder/ 
ouder van 
partner/stiefouder 

 03 03 03 03 03 

Broer/zus (incl. stief-, 
pleeg-, geadopteerde 
broer / zus) 

 04 04 04 04 04 

Ander familielid  05 05 05 05 05 

Ander niet-familielid  06 06 06 06 06 

(Weigert)  77 77 77 77 77 

(Weet niet)  88 88 88 88 88 

 
Dalende leeftijdsvolgorde (oudste eerst) ――――――――――> 

Persoon  07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

NAAR KEUZE:  
voornaam of initialen  

      

       

F2 Geslacht        

Man 1 1 1 1 1 1 

Vrouw 2 2 2 2 2 2 

       

F3 Geboortejaar                         

       

F4 Relatie/ Deze 
persoon is mijn… 

      

Echtgeno(o)t(e)/partner 01 01 01 01 01 01 

Zoon/dochter (incl. stief-, 
pleeg-, geadopteerd kind, 
kind van partner) 

02 02 02 02 02 02 

Ouder/schoonouder/ 
ouder van 
partner/stiefouder 

03 03 03 03 03 03 

Broer/zus (incl. stief-, 
pleeg-, geadopteerde 
broer/zus) 

04 04 04 04 04 04 

Ander familielid van u 05 05 05 05 05 05 

Ander niet-familielid van u 06 06 06 06 06 06 

(Weigert) 77 77 77 77 77 77 

(Weet niet) 88 88 88 88 88 88 
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F5 INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODEER:  

RESPONDENT WOONT SAMEN MET ECHTGENO(O)T(E) / PARTNER 
(code 01 bij F4) 

1    VRAAG F6 

ALLE ANDERE 2    GA NAAR F7 

 
 
F6 TOON KAART 59 U heeft mij zonet verteld dat u samenwoont met uw echtgenoot, echtgenote of 

partner. Welke van de volgende beschrijvingen op deze kaart beschrijft uw relatie met hem of haar? 
 

Getrouwd 01 
VRAAG F7 

n.a. 02 

Woon samen met mijn partner – niet wettelijk erkend 
(feitelijk samenwonen) 

03 
GA NAAR F8 

Woon samen met mijn partner – wettelijk erkend (wettelijk 
samenwonen) 

04 

Gescheiden van tafel en bed 05 

VRAAG F7 

Gescheiden 06 

  

(Weigert) 77 

(Weet niet) 88 

 
 
F7 En voor de zekerheid, mag ik u vragen of u ooit met een partner heeft samengewoond zonder ermee 

getrouwd te zijn? 
   Ja 1  

   Nee 2 

 

   (Weigert) 7    

   (Weet niet) 8 

 
 
VRAAG AAN IEDEREEN 
F8 Mag ik u nog even vragen of u ooit gescheiden bent geweest? 
 
   Ja 1  

   Nee 2 

 

   (Weigert) 7    

   (Weet niet) 8 
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F9 INTERVIEWER CODEER:   

RESPONDENT WOONT SAMEN MET ECHTGENO(O)T(E) / PARTNER 
(code 01 bij F5) 

1    VRAAG F10 

ALLE ANDERE 2    GA NAAR F11 

 
 
F10 INTERVIEWER CODEER:  

RESPONDENT WOONT SAMEN, zonder getrouwd of gescheiden 
te zijn van die persoon (code 03 of 04 bij F6) 

1    VRAAG F11 

ALLE ANDERE 2    GA NAAR F12 

 
 
VRAAG INDIEN NIET SAMENWOONT MET ECHTGENO(O)T(E) / PARTNER OF WEL SAMENWOONT  
 
F11    TOON KAART 60 Deze vraag gaat over uw wettelijke burgerlijke staat en niet over met wie u al dan 

niet samenwoont. Welke van de volgende beschrijvingen op deze kaart beschrijft uw huidige 
wettelijke burgerlijke status?  

           
            CODEER SLECHTS ÉÉN ANTWOORD: PRIORITEITSCODE4  

Getrouwd 01 

 

n.a. 02 
Gescheiden van tafel en bed 03 

Gescheiden 04 
Weduwe / weduwnaar  05 

Geen van bovenstaande (NOOIT getrouwd)   06 
  

(Weigert) 77 
(Weet niet) 88 

 

 
VRAAG AAN IEDEREEN 
F12 INTERVIEWER ZIE HUISHOUDTABEL EN CODEER:  
 

RESPONDENT HEEFT THUISWONENDE KINDEREN  
(code 02 bij F4) 

 
1       GA NAAR F14 

HEEFT DIE NIET 
 
2       VRAAG F13 
 

 

                                                      
4 Registreer het antwoord dat het hoogst staat op de lijst. Bijv: als de respondent zegt dat hij/zij getrouwd is (code 01) 
en gescheiden (code 04) codeer dit dan als 01. 
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F13   Heeft u ooit eigen kinderen, stief-, geadopteerde of pleegkinderen, of kinderen van een partner gehad 
die in uw huishouding woonden?  
 
   Ja 1 

   Nee 2 

 

   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN  
F14  TOON KAART 61 Welke omschrijving op deze kaart past het best bij de omgeving waar u woont? 
  
   Een grote stad 1 

   De voorsteden of buitenwijken van een grote stad 2 

   Een kleine stad 3 

   Een dorp 4 

   Een boerderij of woning op het platteland 5 
 

   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
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F15 TOON KAART 62 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u succesvol heeft beëindigd?   
          Gebruik deze kaart. 

NOTA INTERVIEWER: We spreken over succesvolle beëindiging indien:  
• een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is 
• OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd maar er is nooit een certificaat uitgereikt 
• OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd en er is een certificaat uitgereikt (en geen 

andere certificaten, voor bijv. slagen voor een cursus) 

 

Niet voltooid lager onderwijs 1 

Getuigschrift Basisonderwijs 2 

Diploma van het lager beroepsonderwijs; Diploma van het lager technisch onderwijs  3 

Getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs; Diploma van het lager algemeen secundair onderwijs 4 

Studiegetuigschrift van het (hoger) secundair beroepsonderwijs (BSO) na 6e jaar  5 

Studiegetuigschrift van het 7e jaar TSO, KSO of BSO; 4de graad BSO;  

Diploma 'Ondernemersopleiding' 

6 

Diploma van het 7e jaar secundair beroepsonderwijs (BSO) 7 

Diploma van het (hoger) secundair technisch of kunst onderwijs (TSO of KSO)  8 

Diploma van het (hoger) algemeen secundair onderwijs (ASO) 9 

Secundair onderwijs voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 10 

Certificaat van schakelprogramma of voorbereidingsprogramma 11 

Diploma hogescholenonderwijs van 1 cyclus: graduaat of professionele bachelor;  

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 1 cyclus: postgraduaat of bachelor-na-bachelor 

12 

Universitair diploma van kandidaat of academische bachelor 13 

Diploma hogescholenonderwijs van 2 cycli: licentiaat of master; Diploma van industrieel ingenieur 14 

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 2 cycli: postgraduaat of master-na-master 15 

Universitair diploma van licentiaat of master; Diploma van doctor, ingenieur (universitair), apotheker, arts 16 

Master-na-master (universiteit); Postgraduaat; Gediplomeerde in de aanvullende studies;  

Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies; Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2 

17 

Doctoraat; post-doctoraat 18 

(Andere)_________________________________________________ 5555 

  

(Weigert) 7777 

(Weet niet) 8888 

 

NOTA INTERVIEWER: 

- Een diploma behaald in Europese en internationale scholen, huisonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie 

is equivalent aan de diploma’s van het gewoon onderwijs.  
- Gelieve zowel diploma’s of getuigschriften behaald in het buitengewoon secundair onderwijs als andere minder 
voorkomende onderwijskwalificaties te plaatsen bij (Andere) en deze zo uitgebreid mogelijk te noteren. De codering 
hiervan gebeurt nadien. 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
F16     Hoeveel jaar voltijds of deeltijds onderwijs heeft u ongeveer afgerond? Geef aan in voltijdse 

equivalenten, inclusief aantal jaren verplicht onderwijs. De kleuterklas telt niet mee, vanaf de lagere 
school wel.  
NOTA INTERVIEWER: rond het antwoord naar boven of naar beneden af naar het 
dichtstbijzijnde volledige jaar. 

 
   NOTEER: 

   (Weigert) 77 
   (Weet niet) 88 
 
F17a TOON KAART 63 Welke van de omschrijvingen op deze kaart is van toepassing op wat u in de 
afgelopen 7 dagen heeft gedaan? Kies alles wat van toepassing is. 
       DOORVRAGEN Welke andere?   
 
CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS 
 
   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandige, werkzaam voor familiebedrijf) 01   

   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06           

  actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (andere) 09  

 

    (Weigert) 77 
    (Weet niet) 88 
 
 
 
 
F17b INTERVIEWER CODEER:   
   
   MEER DAN 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F17a 1 VRAAG F17c 

   SLECHTS 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F17a 2 GA NAAR F17d 
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VRAAG INDIEN MEER DAN EEN OMSCHRIJVING BIJ F17b (code1) 
F17c TOON NOG STEEDS KAART 63 En welke van de omschrijvingen op deze kaart past het beste bij 
uw situatie (in de afgelopen 7 dagen)? Noem slechts 1 omschrijving.  
CODEER SLECHTS EEN ANTWOORD 
 
   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   
  
   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06  

 actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (andere) 09  

 

   (Weigert) 77 
   (Weet niet) 88 
 
CODEER IEDEREEN 
F17d INTERVIEWER, ZIE ANTWOORD BIJ F17a EN NOTEER CODE:   
   
   RESPONDENT HEEFT BETAALD WERK BIJ F17a 1 GA NAAR F21  
   (code 01 bij F17a).    

   RESPONDENT HEEFT GEEN BETAALD WERK BIJ F17a 2 VRAAG F18  
   (Alle codes BEHALVE 01 bij F17a). 
 
F18 Zou ik nog even mogen vragen, heeft u in de afgelopen 7 dagen enig betaald werk verricht gedurende 

een uur of langer? 

 
   Ja 1 GA NAAR F21 

   Nee 2 
     VRAAG F19  
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
 
 
VRAAG INDIEN NEE, WEIGERT OF WEET NIET BIJ F18 (codes 2, 7 of 8) 
F19 Heeft u ooit betaald werk verricht?  
   Ja 1 VRAAG F20  

   Nee 2 
     GA NAAR F36  
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
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VRAAG INDIEN JA BIJ F19 (code 1) 
F20 In welk jaar heeft u voor het laatst betaald werk verricht?       
 
   NOTEER HET JAARTAL:  
 
   (Weigert) 7777 
   (Weet niet) 8888 
 
 
 
INTERVIEWER: Als respondent momenteel werkt (code 01 bij F17a of code 1 bij F18), vraag F21 t/m 
F34a over de huidige job. Als respondent momenteel geen betaald werk verricht, maar in het 
verleden wel betaald werk heeft verricht (code 1 bij F19), vraag F21 t/m F34a over de laatste job. 
 
NOTA INTERVIEWER: Als de respondent meer dan één job heeft, moet men antwoorden over de job 
waaraan men de meeste uren per week besteedt. Als men twee jobs heeft waaraan men evenveel uren 
besteedt, moet men antwoorden over de job waarvoor men het meest wordt betaald van de twee. 
 
F21 Was/bent u in uw belangrijkste job… LEES VOOR…   
 
   …een werknemer in loondienst, 1 GA NAAR F23 

    als zelfstandige werkzaam,  2 GA NAAR F22 

   of, werkzaam in eigen familiebedrijf? 3  
      GA NAAR F23 

   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
 
VRAAG INDIEN ZELFSTANDIG WERKZAAM (code 2 bij F21) 
F22 Hoeveel werknemers heeft u (gehad)?      
    
  NOTEER het aantal werknemers:       GA NAAR F24 
 
   (Weigert) 7777 
   (Weet niet) 8888 

 
VRAAG INDIEN WERKNEMER, FAMILIEBEDRIJF, WEIGERING OF WEET NIET (codes 1, 3, 7, 8 bij F21)  
F23 Heeft/had u een arbeidscontract van… LEES VOOR… 
 
      …onbepaalde duur,  1       
      of, bepaalde duur,  2 
    of, heeft/had u geen contract?  3       
 
      (Weigert) 7 
      (Weet niet) 8 
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VRAAG AAN IEDEREEN DIE WERKT/VROEGER HEEFT GEWERKT 
  

 F24 Met inbegrip van uzelf, hoeveel mensen zijn/waren er ongeveer werkzaam op de plek waar u 
gewoonlijk werkt/werkte? LEES VOOR… 

 
   …minder dan 10, 1 

   10 tot 24, 2 

   25 tot 99, 3 

   100 tot 499, 4 

   of, 500 of meer? 5 
 

   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
 
F25 Heeft u, in uw belangrijkste job, enige verantwoordelijkheid (gehad) om leiding te geven of toezicht te 
houden op het werk van andere werknemers?  
 

    
   Ja 1 VRAAG F26 

   Nee 2 
     GA NAAR F27 
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 

 
VRAAG INDIEN JA BIJ F25 (code 1) 
F26 Voor hoeveel mensen bent/was u verantwoordelijk?  
 
     NOTEER: 
 
     (Weigert) 77777 
     (Weet niet) 88888 
 
 
 
VRAAG AAN IEDEREEN DIE WERKT/VROEGER HEEFT GEWERKT 
TOON KAART 64 Ik ga u nu een lijstje voorlezen met dingen over uw werk. Kunt u met behulp van deze 
kaart aangeven in hoeverre de directie op uw werk u toestaat/toestond om… LEES VOOR… 

 

 

  Ik heb/had 
geen 
invloed  

         Ik 
bepaal(de) 

dat 
helemaal 

zelf 

(Wei 
gert) 

(Weet 
niet) 

F27 …te beslissen hoe uw 
eigen dagelijks werk 
is/was georganiseerd? 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

  Ik heb/had 
geen 
invloed  

         Ik 
bepaal(de) 

dat 
helemaal 

zelf 

(Wei 
gert) 

(Weet 
niet) 
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F29 Wat zijn/waren uw contractueel vastgelegde uren per week (in uw belangrijkste baan) zonder betaalde 
en onbetaalde overuren? 

 INTERVIEWER: 0 contractueel vastgelegde uren moet gecodeerd worden als 0 uur. Aanvaardbaar 
antwoordbereik ligt tussen 0 en 168 uren. 

  
   NOTEER HET AANTAL UREN: 
 
    
   (Heeft geen vaste basisuren of contractueel vastgelegde uren) 555 
    (Weigert)  777 
    (Weet niet)  888 
 
 
F30 Ongeacht uw contracturen, hoeveel uur werkt/werkte u normaal per week (in uw belangrijkste baan), 
met inbegrip van betaalde of onbetaalde overuren.  
INTERVIEWER: Aanvaardbaar antwoordbereik ligt tussen 0 en 168 uren. 
    
   NOTEER HET AANTAL UREN: 
 
    (Weigert)  777 
    (Weet niet)  888 
 
 
 
F31 Wat doet/deed of maakt/maakte het bedrijf/de organisatie waarvoor u werkt/heeft gewerkt 
hoofdzakelijk? NOTEER  
 
   _____________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________ 

F28 …invloed uit te 
oefenen op 
beleidsbeslissingen 
m.b.t. de activiteiten 
van de organisatie? 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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F32 TOON KAART 65 Voor welk soort organisatie op deze kaart werkt/werkte u? 
  1 ENKEL ANTWOORD MOGELIJK 

 
 Centrale of lokale overheid 01 

 Andere publieke sector (zoals onderwijs of gezondheidszorg) 02 

 Overheidsbedrijf 03  

 Privé sector 04 

 Zelfstandig 05 

 Andere 06 
  
 (Weigert) 77 
 (Weet niet) 88 
 
 
 
F33 Wat is/was de naam of titel van uw hoofdberoep?  
     NOTEER  
     _____________________________________________________ 
     _____________________________________________________ 
 
 
 
F34 Wat voor werk doet/deed u het merendeel van uw tijd in uw hoofdberoep?  
    NOTEER  
    _____________________________________________________ 
    _____________________________________________________ 
   
 
 
  
F34a Welke opleiding of diploma’s zijn/waren er nodig voor dat werk?   
     NOTEER  
     _____________________________________________________ 
     _____________________________________________________ 
     _____________________________________________________ 
 
 
 
F35 Hebt u in de afgelopen 10 jaar betaald werk verricht in een ander land gedurende een periode van 6 
maanden of langer? 
   Ja 1 

   Nee 2 

 

    (Weigert) 7 

    (Weet niet) 8 
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VRAAG AAN IEDEREEN 

F36 Bent u ooit werkloos en op zoek naar werk geweest gedurende een periode van meer dan 3 
maanden? 

    
   Ja 1 VRAAG F37 

   Nee 2 
     GA NAAR F39 
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
VRAAG INDIEN JA BIJ F36 (code 1) 
F37 Is er zo’n periode geweest die 12 maanden heeft geduurd of langer? 

  
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 

 
 
F38 Is er zo’n periode geweest in de afgelopen 5 jaar? 
NOTA INTERVIEWER: hier wordt bedoeld de periodes van meer dan 3 maanden bij F36. 
 
   Ja 1 

   Nee 2 

   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 

 
 
VRAAG AAN IEDEREEN  
F39 Bent u lid van een vakbond of soortgelijke organisatie of bent u dat ooit geweest?  
ZO JA, bent u momenteel lid of was u vroeger lid (maar momenteel niet meer)? 
  
    Ja, momenteel 1 

   Ja, vroeger 2 

   Nee 3 

   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
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F40 TOON KAART 66  Denkt u eens aan het inkomen van alle leden van het huishouden en al het 
inkomen dat mogelijk door het huishouden in zijn geheel wordt ontvangen. Wat is de belangrijkste bron van 
inkomen in uw huishouden? Gebruik deze kaart. 

 
   Lonen of weddes 01 

  Inkomen uit zelfstandige onderneming (exclusief agrarisch bedrijf) 02 

   Inkomen uit agrarisch bedrijf 03 

   Pensioenen 04 

   Werkloosheidsuitkering/afvloeiingsregeling 05 

   Andere sociale uitkeringen of toelagen 06 

   Inkomen uit roerende (beleggingen, spaargeld, verzekeringen) of 

   onroerende goederen (eigendom) 07 

   Inkomen uit andere bronnen 08 

   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 
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F41  TOON KAART 67 Als u het inkomen uit alle bronnen optelt, welke letter op deze kaart komt dan 
overeen met het totale netto-inkomen5 van uw huishouden? Indien u het precieze inkomen niet weet, geef 
dan een schatting. Gebruik het deel van de kaart dat voor u het gemakkelijkst is: week-, maand- of 
jaarinkomen.   

 

   J 01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

   H  10 

 

   (Weigert) 77 

        (Weet niet) 88 
 
 
 

F42 TOON KAART 68 Welke van de omschrijvingen op deze kaart komt het dichtst in de buurt van uw 
beeld van het huidige inkomen van uw huishouden?    
 
   Comfortabel leven met het huidige inkomen  1 
   Het lukt om rond te komen met het huidige inkomen 2 
   Moeilijk rondkomen met het huidige inkomen  3 
   Heel erg moeilijk rondkomen met het huidige inkomen 4 
 
   (Weigert)  7 
   (Weet niet)  8 
 
 
 
 
 

                                                      
5 “Netto-inkomen” is het inkomen na aftrek van belastingen. 
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F43 INTERVIEWER CODEER:   
   

RESPONDENT WOONT SAMEN MET ECHTGENO(O)T(E) / PARTNER 
(code 01 bij F5) 

1    VRAAG F44 

WOONT NIET SAMEN 2    GA NAAR F52 
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F44 TOON KAART 69 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw echtgeno(o)t(e)/partner succesvol heeft 
beëindigd? Gebruik deze kaart. 
 

NOTA INTERVIEWER: We spreken over succesvolle beëindiging indien:  
• een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is 
• OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd maar er is nooit een certificaat uitgereikt 
• OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd en er is een certificaat uitgereikt (en geen 

andere certificaten, voor bijv. slagen voor een cursus) 

 

Niet voltooid lager onderwijs 1 

Getuigschrift Basisonderwijs 2 

Diploma van het lager beroepsonderwijs; Diploma van het lager technisch onderwijs  3 

Getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs; Diploma van het lager algemeen secundair onderwijs 4 

Studiegetuigschrift van het (hoger) secundair beroepsonderwijs (BSO) na 6e jaar  5 

Studiegetuigschrift van het 7e jaar TSO, KSO of BSO; 4de graad BSO;  

Diploma 'Ondernemersopleiding' 

6 

Diploma van het 7e jaar secundair beroepsonderwijs (BSO) 7 

Diploma van het (hoger) secundair technisch of kunst onderwijs (TSO of KSO)  8 

Diploma van het (hoger) algemeen secundair onderwijs (ASO) 9 

Secundair onderwijs voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 10 

Certificaat van schakelprogramma of voorbereidingsprogramma 11 

Diploma hogescholenonderwijs van 1 cyclus: graduaat of professionele bachelor;  

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 1 cyclus: postgraduaat of bachelor-na-bachelor 

12 

Universitair diploma van kandidaat of academische bachelor 13 

Diploma hogescholenonderwijs van 2 cycli: licentiaat of master; Diploma van industrieel ingenieur 14 

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 2 cycli: postgraduaat of master-na-master 15 

Universitair diploma van licentiaat of master; Diploma van doctor, ingenieur (universitair), apotheker, arts 16 

Master-na-master (universiteit); Postgraduaat; Gediplomeerde in de aanvullende studies;  

Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies; Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2 

17 

Doctoraat; post-doctoraat 18 

(Andere)_________________________________________________ 5555 

(Weigert) 7777 

(Weet niet) 8888 

 

NOTA INTERVIEWER: 

- Een diploma behaald in Europese en internationale scholen, huisonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie 

is equivalent aan de diploma’s van het gewoon onderwijs.  
- Gelieve zowel diploma’s of getuigschriften behaald in het buitengewoon secundair onderwijs als andere minder 
voorkomende onderwijskwalificaties te plaatsen bij (Andere) en deze zo uitgebreid mogelijk te noteren. De codering 
hiervan gebeurt nadien. 
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F45a TOON KAART 70 Welke van de omschrijvingen op deze kaart is van toepassing op wat hij/zij de 
afgelopen 7 dagen heeft gedaan? Kies alles wat van toepassing is.  
         DOORVRAGEN Welke andere?    
 
  CODEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS       
 

   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   

   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06 

 actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (andere) 09  

        (Weigert) 77 
        (Weet niet) 88 
 
 
F45b  INTERVIEWER CODEER:   
   
   MEER DAN 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F45a 1 VRAAG F45c 

   SLECHTS 1 OMSCHRIJVING GECODEERD BIJ F45a 2 GA NAAR F45d 
 
F45c TOON NOG STEEDS KAART 70 En welke van de omschrijvingen op deze kaart past het beste bij 
zijn/haar situatie (in de afgelopen 7 dagen)? Noem slechts 1 omschrijving. 
 
   betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer,  
   zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) 01   

   onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever  
   betaald) 02    

   werkloos en actief op zoek naar werk 03     

   werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk 04    

   chronisch ziek of gehandicapt 05  

   gepensioneerd 06 

 actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen 08  

   (andere) 09  

 

   (Weigert) 77 

   (Weet niet) 88 
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F45d INTERVIEWER, ZIE ANTWOORD BIJ F45a EN CODEER:   

   
   PARTNER HEEFT BETAALD WERK BIJ F45a 1 GA NAAR F47  
   (code 01 bij F45a).    

   PARTNER HEEFT GEEN BETAALD WERK BIJ F45a 2 VRAAG F46  
   (All codes BEHALVE 01 bij F45a). 
 
 
F46 Zou ik nog even mogen vragen, heeft hij/zij in de afgelopen 7 dagen enig betaald werk verricht 
(gedurende een uur of langer)?  

   Ja 1 VRAAG F47 

   Nee 2 
     GA NAAR F52 
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 

 
 
VRAAG INDIEN PARTNER BETAALD WERK VERRICHT (code 01 bij F45d of code 1 bij F46) 
F47 Wat is de naam of titel van zijn/haar belangrijkste job?  
       NOTEER     
       _________________________________________________ 
 
 
F48 Wat voor werk doet hij/zij het merendeel van de tijd in zijn/haar belangrijkste job? 
       NOTEER 
       __________________________________________________ 
       __________________________________________________ 
       __________________________________________________ 

 
 
F49 Welke opleiding of diploma’s zijn er nodig voor die job?  
       NOTEER 
      __________________________________________________ 
      __________________________________________________ 
      __________________________________________________ 
  
 
F50 In zijn/haar belangrijkste job is hij/zij… LEES VOOR…   
 
   ...een werknemer in loondienst, 1   

   als zelfstandige werkzaam,  2   

   of, werkzaam in uw familiebedrijf? 3 
       
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
 
 
F51  Hoeveel uur werkt hij/zij normaal per week (in zijn/haar belangrijkste job)?  
Reken alle betaalde en onbetaalde overuren mee.  
 
   NOTEER HET AANTAL UREN 
 
   (Weigert) 777 
   (Weet niet) 888 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
F52 TOON KAART 71 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw vader succesvol heeft beëindigd?           
Gebruik deze kaart. 
 

NOTA INTERVIEWER: We spreken over succesvolle beëindiging indien:  
• een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is 
• OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd maar er is nooit een certificaat uitgereikt 
• OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd en er is een certificaat uitgereikt (en geen 

andere certificaten, voor bijv. slagen voor een cursus) 

 

Niet voltooid lager onderwijs 1 

Getuigschrift Basisonderwijs 2 

Diploma van het lager beroepsonderwijs; Diploma van het lager technisch onderwijs  3 

Getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs; Diploma van het lager algemeen secundair onderwijs 4 

Studiegetuigschrift van het (hoger) secundair beroepsonderwijs (BSO) na 6e jaar  5 

Studiegetuigschrift van het 7e jaar TSO, KSO of BSO; 4de graad BSO;  

Diploma 'Ondernemersopleiding' 

6 

Diploma van het 7e jaar secundair beroepsonderwijs (BSO) 7 

Diploma van het (hoger) secundair technisch of kunst onderwijs (TSO of KSO)  8 

Diploma van het (hoger) algemeen secundair onderwijs (ASO) 9 

Secundair onderwijs voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 10 

Certificaat van schakelprogramma of voorbereidingsprogramma 11 

Diploma hogescholenonderwijs van 1 cyclus: graduaat of professionele bachelor;  

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 1 cyclus: postgraduaat of bachelor-na-bachelor 

12 

Universitair diploma van kandidaat of academische bachelor 13 

Diploma hogescholenonderwijs van 2 cycli: licentiaat of master; Diploma van industrieel ingenieur 14 

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 2 cycli: postgraduaat of master-na-master 15 

Universitair diploma van licentiaat of master; Diploma van doctor, ingenieur (universitair), apotheker, arts 16 

Master-na-master (universiteit); Postgraduaat; Gediplomeerde in de aanvullende studies;  

Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies; Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2 

17 

Doctoraat; post-doctoraat 18 

(Andere)_________________________________________________ 5555 

(Weigert) 7777 

(Weet niet) 8888 

 
NOTA INTERVIEWER: 

- Een diploma behaald in Europese en internationale scholen, huisonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie 

is equivalent aan de diploma’s van het gewoon onderwijs.  
- Gelieve zowel diploma’s of getuigschriften behaald in het buitengewoon secundair onderwijs als andere minder 
voorkomende onderwijskwalificaties te plaatsen bij (Andere) en deze zo uitgebreid mogelijk te noteren. De codering 
hiervan gebeurt nadien. 
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F53 Toen u 14 jaar oud was, werkte uw vader toen als werknemer in loondienst, was hij zelfstandig 
werkzaam, of werkte hij toen niet? 
 
   Werknemer in loondienst 1 VRAAG F54 

   Zelfstandig werkzaam 2 VRAAG F54 

   Niet werkzaam 3 

     GA NAAR F56 
   (Vader was dood/afwezig toen respondent 14 jaar was) 4 

   (Weigert) 7 

   (Weet niet) 8 VRAAG F54 

 
 
 
VRAAG INDIEN VADER WERKZAAM WAS OF ‘WEET NIET’  (codes 1, 2 of 8 bij F53) 
F54 Wat was de naam of titel van zijn hoofdberoep? 
       NOTEER  
       ________________________________________________________ 
 
 
 
F55 TOON KAART 72 Welke van de omschrijvingen op deze kaart geeft het beste weer wat voor werk hij 
deed toen u 14 jaar oud was? SLECHTS ÉÉN ANTWOORD 
 
NOTA INTERVIEWER: De respondent moet zelf een categorie kiezen. Als noodzakelijk zeg: “Er is 
geen juist of fout antwoord. Kies gewoon de categorie die het beste past.” 
 
 
Wetenschappelijke en vakspecialistische beroepen     01 
b.v. dokter, leraar, ingenieur, kunstenaar, accountant 
 
Hoger leidinggevend beroep         02 
b.v. bankier, directeur in groot bedrijf, hogere ambtenaar, vakbondsvertegenwoordiger 
  
Administratieve beroepen         03 
b.v. secretariaatsmedewerker, kantoorbediende, office manager, boekhouder  
 
Commerciële beroepen          04 
b.v. sales manager, winkeleigenaar, winkelbediende, verzekeringsagent 
 
Dienstverlenende beroepen         05 
b.v. eigenaar van een restaurant, politieagent, kelner, verpleegkundige, verzorgende,  
kapper, job bij het leger  
 
Geschoolde arbeider          06 
b.v. ploegbaas, garagist, drukker, gereedschapsmaker, elektricien 
 
Half geschoolde arbeider          07 
b.v. metselaar, buschauffeur,  timmerman, metaalbewerker, bakker 
 
Ongeschoolde arbeider          08 
b.v. handarbeider, fabrieksarbeider 
 
Landbouwberoep           09 
b.v. zelfstandige boer, landarbeider, tractorbestuurder, visser 
 
(Weigert)           77 
 (Weet niet)           88 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
F56 TOON KAART 73 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat uw moeder succesvol heeft beëindigd?           
Gebruik deze kaart. 
 

NOTA INTERVIEWER: We spreken over succesvolle beëindiging indien:  
• een formeel certificaat is uitgereikt na een toetsing die aangeeft dat men voor de cursus geslaagd is 
• OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd maar er is nooit een certificaat uitgereikt 
• OF een cursus of onderwijsperiode is volledig gevolgd en er is een certificaat uitgereikt (en geen 

andere certificaten, voor bijv. slagen voor een cursus) 

 

Niet voltooid lager onderwijs 1 

Getuigschrift Basisonderwijs 2 

Diploma van het lager beroepsonderwijs; Diploma van het lager technisch onderwijs  3 

Getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs; Diploma van het lager algemeen secundair onderwijs 4 

Studiegetuigschrift van het (hoger) secundair beroepsonderwijs (BSO) na 6e jaar  5 

Studiegetuigschrift van het 7e jaar TSO, KSO of BSO; 4de graad BSO;  

Diploma 'Ondernemersopleiding' 

6 

Diploma van het 7e jaar secundair beroepsonderwijs (BSO) 7 

Diploma van het (hoger) secundair technisch of kunst onderwijs (TSO of KSO)  8 

Diploma van het (hoger) algemeen secundair onderwijs (ASO) 9 

Secundair onderwijs voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 10 

Certificaat van schakelprogramma of voorbereidingsprogramma 11 

Diploma hogescholenonderwijs van 1 cyclus: graduaat of professionele bachelor;  

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 1 cyclus: postgraduaat of bachelor-na-bachelor 

12 

Universitair diploma van kandidaat of academische bachelor 13 

Diploma hogescholenonderwijs van 2 cycli: licentiaat of master; Diploma van industrieel ingenieur 14 

Voortgezette opleiding volgend op hogescholenonderwijs van 2 cycli: postgraduaat of master-na-master 15 

Universitair diploma van licentiaat of master; Diploma van doctor, ingenieur (universitair), apotheker, arts 16 

Master-na-master (universiteit); Postgraduaat; Gediplomeerde in de aanvullende studies;  

Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies; Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 2 

17 

Doctoraat; post-doctoraat 18 

(Andere)_________________________________________________ 5555 

(Weigert) 7777 

(Weet niet) 8888 

 
NOTA INTERVIEWER: 

- Een diploma behaald in Europese en internationale scholen, huisonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie 

is equivalent aan de diploma’s van het gewoon onderwijs.  
- Gelieve zowel diploma’s of getuigschriften behaald in het buitengewoon secundair onderwijs als andere minder 
voorkomende onderwijskwalificaties te plaatsen bij (Andere) en deze zo uitgebreid mogelijk te noteren. De codering 
hiervan gebeurt nadien. 
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F57 Toen u 14 jaar oud was, werkte uw moeder toen als werkneemster in loondienst, was zij zelfstandig 
werkzaam, of werkte zij toen niet? 

 
   Werkneemster in loondienst 1 VRAAG F58 

   Zelfstandig werkzaam 2 VRAAG F58 

   Niet werkzaam 3 

     GA NAAR F60 

   (Moeder was dood/afwezig toen respondent 14 jaar was) 4 

   (Weigert) 7  

   (Weet niet) 8 VRAAG F58 

 

 
 
VRAAG INDIEN MOEDER WERKZAAM WAS OF ‘WEET NIET’ (codes 1, 2 of 8 bij F57) 
F58 Wat was de naam of titel van haar hoofdberoep?  
       NOTEER  
       _______________________________________________________ 
 
 
F59 TOON KAART 74 Welke van de omschrijvingen op deze kaart geeft het beste weer wat voor werk zij 
deed toen u 14 jaar oud was? SLECHTS ÉÉN ANTWOORD 

 
NOTA INTERVIEWER: De respondent moet zelf een categorie kiezen. Als noodzakelijk zeg: “Er is 
geen juist of fout antwoord. Kies gewoon de categorie die het beste past.” 

 
Wetenschappelijke en vakspecialistische beroepen     01 
b.v. dokter, leraar, ingenieur, kunstenaar, accountant 
 
Hoger leidinggevend beroep         02 
b.v. bankier, directeur in groot bedrijf, hogere ambtenaar, vakbondsvertegenwoordiger 
  
Administratieve beroepen         03 
b.v. secretariaatsmedewerker, kantoorbediende, office manager, boekhouder 
 
Commerciële beroepen          04 
b.v. sales manager, winkeleigenaar, winkelbediende, verzekeringsagent 
 
Dienstverlenende beroepen         05 
b.v. eigenaar van een restaurant, politieagent, kelner,  
verpleegkundige, verzorgende, kapper, job bij het leger  
 
Geschoolde arbeider          06 
b.v. ploegbaas, garagist, drukker, gereedschapsmaker, elektricien 
 
Half geschoolde arbeider          07 
b.v. metselaar, buschauffeur,  timmerman, metaalbewerker, bakker 
 
Ongeschoolde arbeider          08 
b.v. handarbeider, fabrieksarbeider 
 
Landbouwberoep           09 
b.v. zelfstandige boer, landarbeider, tractorbestuurder, visser 
 
(Weigert)           77 
(Weet niet)           88 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
F60 Heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden een cursus gevolgd of een lezing of conferentie 
bijgewoond om uw kennis of vaardigheden voor uw werk te verbeteren? 
 
   Ja 1   
   Nee 2 
      
   (Weigert) 7 
   (Weet niet) 8 
 
 
 
F61 TOON KAART 75 Hoe zou u uw herkomst omschrijven? Gebruik deze kaart en kies maximaal twee 
herkomstgroepen die het best op u van toepassing zijn. 

INTERVIEWER: Codeer maximaal twee herkomstgroepen in totaal. 
Indien de respondent meer dan twee herkomstgroepen noemt, vraag de respondent dan er 
twee te kiezen. Indien de respondent niet kan kiezen, codeer dan de twee eerstgenoemde 
herkomstgroepen.  
INTERVIEWER DOORVRAGEN: Welke andere? 

 
 Eerstgenoemde herkomstgroep 

(CODEER MAAR 1) 
Tweede genoemde 
herkomstgroep (CODEER 
MAAR 1) 

Belgisch 01 01 

Brussels 02 02 

Vlaams 03 03 

Waals 04 04 

Nederlands 05 05 

Frans 06 06 

Duits 07 07 

Italiaans 08 08 

Roemeens 09 09 

Zigeuner / Roma 10 10 

Pools 11 11 

Marokkaans 12 12 

Turks 13 13 

Berbers 14 14 

Koerdisch 15 15 

Congolees 16 16 

Andere (NOTEER IN TOTAAL 

MAXIMUM TWEE 

HERKOMSTGROEPEN) 

___________________________ __________________________ 

(Geen tweede herkomstgroep) - 555555 

(Weigering)  777777 777777 

(Weet niet) 888888 888888 

 
INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE F:             :             (Gebruik 24-urenklok) 
GA NAAR SECTIE H
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SECTIE H 
 

INTERVIEWER:  INDIEN DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK H1. 
INDIEN DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK H2 

 
ALLEEN VOOR MANNEN 
 

H1 TOON KAART 76 Hierna beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de 
beschrijvingen en kan u me dan voor elk van de beschreven personen aangeven in welke mate deze 
persoon wel of niet op u lijkt? Gebruik deze kaart. 
 
 

Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet 
op 
mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën bedenken 
en creatief zijn is belangrijk 
voor hem. Hij wil dingen 
graag op zijn eigen, 
originele manier doen. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

B     Het is belangrijk voor hem 
om rijk te zijn. Hij wil graag 
veel geld en dure spullen 
hebben.    

 

1 2 3 4 5 6 77 88 

C     Hij vindt het belangrijk dat 
iedereen in de wereld 
gelijkwaardig wordt 
behandeld. Hij vindt dat 
iedereen gelijke kansen in 
het leven moet hebben. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

D     Het is belangrijk voor hem 
om te laten zien wat hij kan. 
Hij wil dat mensen hem 
bewonderen om wat hij 
doet.      

1 2 3 4 5 6 77 88 

E     Het is belangrijk voor hem 
om in een veilige omgeving 
te leven. Hij vermijdt alles 
wat zijn veiligheid in gevaar 
zou kunnen brengen.   

1 2 3 4 5 6 77 88 
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Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet 
op 
mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

F     Hij houdt van verrassingen 
en is altijd op zoek naar 
nieuwe dingen om te doen. 
Hij vindt het belangrijk om 
veel verschillende dingen te 
doen in het leven. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

G    Hij vindt dat mensen 
moeten doen wat hen wordt 
opgedragen. Hij vindt dat 
mensen altijd de regels 
moeten naleven, zelfs als 
op dat moment niemand 
kijkt.      

1 2 3 4 5 6 77 88 

H     Het is belangrijk voor hem 
om naar mensen te 
luisteren die anders zijn dan 
hij. Zelfs als hij het niet met 
hen eens is, wil hij hen toch 
begrijpen. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

I      Het is belangrijk voor hem 
om nederig en bescheiden 
te zijn. Hij zal niet proberen 
om de aandacht op zichzelf 
te vestigen.    

1 2 3 4 5 6 77 88 

J     Het is belangrijk voor hem 
om zich te vermaken. Hij 
houdt ervan om zichzelf te 
“verwennen”. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

K     Het is belangrijk voor hem 
om zelf beslissingen te 
nemen over wat hij doet. Hij 
wil vrij en onafhankelijk van 
anderen zijn. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

 
 



 77 

 
 

Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet 
op 
mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

L     Het is erg belangrijk voor 
hem om de mensen 
rondom hem te helpen. Hij 
wil zorgen voor hun welzijn.        

1 2 3 4 5 6 77 88 

M    Het is belangrijk voor hem 
om zeer succesvol te zijn. 
Hij hoopt dat mensen zijn 
prestaties erkennen.   

1 2 3 4 5 6 77 88 

N     Het is belangrijk voor hem 
dat de  overheid zijn 
veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Hij wil 
een sterke staat, die haar 
burgers kan verdedigen.       

1 2 3 4 5 6 77 88 

O    Hij is op zoek naar avontuur 
en neemt graag risico's. Hij 
wil een spannend leven 
leiden.    

1 2 3 4 5 6 77 88 

P     Het is belangrijk voor hem 
om zich altijd correct te 
gedragen. Hij probeert geen 
dingen te doen waarvan 
andere mensen zouden 
kunnen zeggen dat het fout 
is.    

1 2 3 4 5 6 77 88 

Q    Het is belangrijk voor hem 
dat hij van anderen respect 
krijgt. Hij wil dat mensen 
doen wat hij zegt.    

1 2 3 4 5 6 77 88 

R     Het is belangrijk voor hem 
om trouw te zijn aan zijn 
vrienden. Hij wil zichzelf 
inzetten voor de mensen 
die hem dierbaar zijn.     

1 2 3 4 5 6 77 88 
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Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet 
op 
mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

S     Hij is ervan overtuigd dat 
mensen zorg moeten 
dragen voor de natuur. 
Voor hem is het belangrijk 
dat de natuur wordt 
beschermd.    

1 2 3 4 5 6 77 88 

T     Tradities zijn belangrijk 
voor hem. Hij probeert zich 
te houden aan de 
gewoonten, die hij vanuit 
zijn geloof of zijn familie 
heeft meegekregen. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

U     Hij zoekt naar elke kans om 
plezier te hebben. Het is 
belangrijk voor hem om 
dingen te doen waaraan hij 
plezier beleeft. 

 

1 2 3 4 5 6 77 88 

 
 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE H:            :            (Gebruik 24-urenklok) 

 
 
GA NAAR SECTIE I 
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ALLEEN VOOR VROUWEN 
 

H2 TOON KAART 76 Hierna beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed naar de 
beschrijvingen en kan u me dan voor elk van de beschreven personen aangeven in welke mate deze 
persoon wel of niet op u lijkt? Gebruik deze kaart. 
 

 
Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet 
op 
mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

A     Nieuwe ideeën bedenken en 
creatief zijn is belangrijk voor 
haar. Zij wil dingen graag op 
haar eigen, originele manier 
doen. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

B     Het is belangrijk voor haar 
om rijk te zijn. Zij wil graag 
veel geld en dure spullen 
hebben. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

C     Zij vindt het belangrijk dat 
iedereen in de wereld 
gelijkwaardig wordt 
behandeld. Zij vindt dat 
iedereen gelijke kansen in 
het leven moet hebben. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

D     Het is belangrijk voor haar 
om te laten zien wat zij kan. 
Zij wil dat mensen haar 
bewonderen om wat zij doet.      

1 2 3 4 5 6 77 88 

E     Het is belangrijk voor haar 
om in een veilige omgeving 
te leven. Zij vermijdt alles 
wat haar veiligheid in gevaar 
zou kunnen brengen.   

1 2 3 4 5 6 77 88 

F     Zij houdt van verrassingen 
en is altijd op zoek naar 
nieuwe dingen om te doen. 
Zij vindt het belangrijk om 
veel verschillende dingen te 
doen in het leven. 

1 2 3 4 5 6 77 88 
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Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet 
op 
mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

G    Zij vindt dat mensen moeten 
doen wat hen wordt 
opgedragen. Zij vindt dat 
mensen altijd de regels 
moeten naleven, zelfs als op 
dat moment niemand kijkt. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

H    Het is belangrijk voor haar 
om naar mensen te luisteren 
die anders zijn dan zij. Zelfs 
als zij het niet met hen eens 
is, wil zij hen toch begrijpen. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

I    Het is belangrijk voor haar om 
nederig en bescheiden te 
zijn. Zij zal niet proberen om 
de aandacht op zichzelf te 
vestigen.    

1 2 3 4 5 6 77 88 

J    Het is belangrijk voor haar om 
zich te vermaken. Zij houdt 
ervan om zichzelf te 
“verwennen”. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

K    Het is belangrijk voor haar 
om zelf beslissingen te 
nemen over wat zij doet. Zij 
wil vrij en onafhankelijk van 
anderen zijn. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

L    Het is erg belangrijk voor 
haar om de mensen rondom 
haar te helpen. Zij wil zorgen 
voor hun welzijn.        

1 2 3 4 5 6 77 88 
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Lijkt 
heel 
erg 
veel 

op mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet 
op 
mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

M      Het is belangrijk voor haar 
om zeer succesvol te zijn. 
Zij hoopt dat mensen haar 
prestaties erkennen.   

1 2 3 4 5 6 77 88 

N       Het is belangrijk voor haar 
dat de  overheid haar 
veiligheid tegen alle 
gevaren beschermt. Zij wil 
een sterke staat, die haar 
burgers kan verdedigen.       

1 2 3 4 5 6 77 88 

O      Zij is op zoek naar avontuur 
en neemt graag risico's. Zij 
wil een spannend leven 
leiden.    

1 2 3 4 5 6 77 88 

P       Het is belangrijk voor haar 
om zich altijd correct te 
gedragen. Zij probeert geen 
dingen te doen waarvan 
andere mensen zouden 
kunnen zeggen dat het fout 
is.    

1 2 3 4 5 6 77 88 

Q       Het is belangrijk voor haar 
dat zij van anderen respect 
krijgt. Zij wil dat mensen 
doen wat zij zegt.    

1 2 3 4 5 6 77 88 

R       Het is belangrijk voor haar 
om trouw te zijn aan haar 
vrienden. Zij wil zichzelf 
inzetten voor de mensen 
die haar dierbaar zijn.     

1 2 3 4 5 6 77 88 
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Lijkt 
heel 
erg 

veel op 
mij 

Lijkt 
op 
mij 

Lijkt 
enigs-
zins op 

mij 

Lijkt 
weinig 
op mij 

Lijkt 
niet 
op 
mij 

Lijkt 
hele-
maal 

niet op 
mij 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

S       Zij is ervan overtuigd dat 
mensen zorg moeten 
dragen voor de natuur. 
Voor haar is het belangrijk 
dat de natuur wordt 
beschermd.    

1 2 3 4 5 6 77 88 

T       Tradities zijn belangrijk 
voor haar. Zij probeert zich 
te houden aan de 
gewoonten, die zij vanuit 
haar geloof of haar familie 
heeft meegekregen. 

1 2 3 4 5 6 77 88 

U       Zij zoekt naar elke kans om 
plezier te hebben. Het is 
belangrijk voor haar om 
dingen te doen waaraan zij 
plezier beleeft. 

 

1 2 3 4 5 6 77 88 

 
 
 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE H:            :            (Gebruik 24-urenklok) 

 
 
GA NAAR SECTIE I 
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SECTIE I 
 
CODEER IEDEREEN 
 
 
I1 INTERVIEWER CODEER:     ZIE C32 VOOR CODE 
RESPONDENTEN MOETEN VOOR DEZE VRAGEN IN DEZELFDE GROEP INGEDEELD WORDEN ALS 
BIJ VRAAG C32 
 
 

                CODE 1 BIJ C32    1 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR I2 

                CODE 2 BIJ C32 2 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR I5 

CODE 3 BIJ C32 3 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR I8 
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VRAAG INDIEN CODE 1 BIJ I1 
 
Om ons te helpen om onze vragen in de toekomst te verbeteren, komen er nu enkele laatste vragen 
die gelijkaardig zijn aan de vorige. Probeert u zich de antwoorden die u reeds gaf niet te herinneren, 
maar behandel de vragen alsof het volledig nieuwe vragen zijn. 
 
Mensen komen om verschillende redenen vanuit andere landen in België wonen. Sommigen hebben 
voorouderlijke banden. Anderen komen om hier te werken, of zich met hun families te herenigen. 
Anderen komen omdat zij in hun land bedreigd worden. Hier komen enkele vragen over deze 
kwestie. 
 
I2 TOON KAART 77 Hoe belangrijk zou volgens u het hebben van een goed opleidingsniveau moeten zijn 
bij de beslissing of iemand die buiten België geboren en opgevoed is en daar woont, hier mag komen 
wonen en leven? 
 

Helemaal 
niet 

belangrijk         
Uiterst 

belangrijk (Weigert) (Weet niet) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
I3 TOON KAART 78 Hoe belangrijk zou volgens u het hebben van een christelijke achtergrond moeten zijn 
bij de beslissing of iemand hier mag komen wonen en leven? 
 

Helemaal 
niet 

belangrijk         
Uiterst 

belangrijk (Weigert) (Weet niet) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
I4 TOON KAART 79 Hoe belangrijk zou volgens u het hebben van beroepsvaardigheden die België nodig 
heeft moeten zijn bij de beslissing of iemand hier mag komen wonen en leven? 
 

Helemaal 
niet 

belangrijk         
Uiterst 

belangrijk (Weigert) (Weet niet) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 

VUL INTERVIEW EINDDATUM EN EINDTIJD IN 
 
INTERVIEWER NOTEER EINDDATUM                 /                /                (dd/mm/jj) 
 

INTERVIEWER NOTEER EINDTIJD             :            (Gebruik 24-urenklok) 

GA NAAR SECTIE BE 
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VRAAG INDIEN CODE 2 BIJ I1 
 
Om ons te helpen om onze vragen in de toekomst te verbeteren, komen er nu enkele laatste vragen 
die gelijkaardig zijn aan de vorige. Probeert u zich de antwoorden die u reeds gaf niet te herinneren, 
maar behandel de vragen alsof het volledig nieuwe vragen zijn. 
 
Mensen komen om verschillende redenen vanuit andere landen in België wonen. Sommigen hebben 
voorouderlijke banden. Anderen komen om hier te werken, of zich met hun families te herenigen. 
Anderen komen omdat zij in hun land bedreigd worden. Hier komen enkele vragen over deze 
kwestie. 
 
TOON KAART 80 Hoe belangrijk zouden volgens u elk van de volgende zaken moeten zijn bij de 
beslissing of iemand die buiten België geboren en opgevoed is en daar woont, hier mag komen wonen en 
leven? Ten eerste, hoe belangrijk zou het hierbij moeten zijn dat zij…LEES VOOR… 
 
 

 
Helemaal 

niet 
belangrijk 

    Heel 
belangrijk 

(Wei-gert) (Weet 
niet) 

I5 … goed zijn opgeleid? 
0 1 2 3 4 5 77 88 

I6 … een christelijke achtergrond 
hebben? 

0 1 2 3 4 5 77 88 

I7 … beroepsvaardigheden hebben 
die België nodig heeft? 

0 1 2 3 4 5 77 88 

 
 

VUL INTERVIEW EINDDATUM EN EINDTIJD IN 
 
 
INTERVIEWER NOTEER EINDDATUM                 /                /                (dd/mm/jj) 
 
 

INTERVIEWER NOTEER EINDTIJD             :            (Gebruik 24-urenklok) 

 
 
GA NAAR SECTIE BE 
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VRAAG INDIEN CODE 3 BIJ I1 
 
Om ons te helpen om onze vragen in de toekomst te verbeteren, komen er nu enkele laatste vragen 
die gelijkaardig zijn aan de vorige. Probeert u zich de antwoorden die u reeds gaf niet te herinneren, 
maar behandel de vragen alsof het volledig nieuwe vragen zijn. 
 
Mensen komen om verschillende redenen vanuit andere landen in België wonen. Sommigen hebben 
voorouderlijke banden. Anderen komen om hier te werken, of zich met hun families te herenigen. 
Anderen komen omdat zij in hun land bedreigd worden. Hier komen enkele vragen over deze 
kwestie. 
 
TOON KAART 81 Hoe belangrijk zouden volgens u elk van de volgende zaken moeten zijn bij de 
beslissing of iemand die buiten België geboren en opgevoed is en daar woont, hier mag komen wonen en 
leven? Ten eerste, hoe belangrijk zou het hierbij moeten zijn dat zij…LEES VOOR… 
 
 

 
Helemaal 
niet 
belangrijk 

     Uiterst 

 belangrijk 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

 
              

I8 … goed zijn opgeleid? 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

I9 … een christelijke 
achtergrond hebben? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

I10 … beroepsvaardigheden 
hebben die België nodig 
heeft? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 

VUL INTERVIEW EINDDATUM EN EINDTIJD IN 
 
 
INTERVIEWER NOTEER EINDDATUM                 /                /                (dd/mm/jj) 
 
 

INTERVIEWER NOTEER EINDTIJD             :            (Gebruik 24-urenklok) 

 
GA NAAR SECTIE BE 
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CODEER VOOR IEDEREEN 
 
CAPI RANDOMISATIE  
BE1 INTERVIEWER CODEER: NOTEER UITKOMST VAN CAPI RANDOMISATIE 

 
GROEP 1 1 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR BE2 

GROEP 2 2 GA NAAR INTRODUCTIE VOOR BE15 

 
 
 
 
VRAAG INDIEN CODE 1 BIJ BE1 
 
TOON KAART 82  
Kunt u, aan de hand van deze kaart, op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u 
persoonlijk heeft in elk van de instellingen die ik voorlees? 0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen 
heeft in een instelling en 10 betekent dat u volledig vertrouwen heeft. Ten eerste …  
LEES VOOR …  
 
  

Helemaal geen 
vertrouwen 

     Volledig 
vertrouwen 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

BE2 …de politie? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE3 …politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE4 …politieke 
partijen? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE5 …het Europees 
Parlement? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE6 …de Verenigde 
Naties? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE7 …het Belgisch 
parlement? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE8 …het 
rechtssysteem
? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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TOON KAART 83 Kunt u aan de hand van deze kaart aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens 
bent dat sociale voorzieningen in België ... 

LEES VOOR ... 
 Helemaal 

eens 
Eens Niet eens,  

niet 
oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

(Wei- 
gert) 

(Weet 
Niet) 

BE9 ...wijdverspreide 
armoede voorkomen? 

 

1 2 3 4 5 7 8 

BE10 ...leiden tot een meer 
gelijke samenleving?  

 

1 2 3 4 5 7 8 

BE11 ...bedrijven te veel 
kosten aan belastingen 
en bijdragen? 

 

1 2 3 4 5 7 8 

BE12 ... mensen lui maken? 
 

1 2 3 4 5 7 8 

BE13 ... mensen minder 
bereid maken om voor 
elkaar te zorgen? 

 

1 2 3 4 5 7 8 

BE14 ...een te zware last 
zijn voor de economie? 

 

1 2 3 4 5 7 8 
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VRAAG INDIEN CODE 2 BIJ BE1 
TOON KAART 82  
Kunt u, aan de hand van deze kaart, op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u 
persoonlijk heeft in elk van de instellingen die ik voorlees? 0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen 
heeft in een instelling en 10 betekent dat u volledig vertrouwen heeft. Ten eerste …  
LEES VOOR …  
 
  

Helemaal geen 
vertrouwen 

     Volledig 
vertrouwen 

(Wei-
gert) 

(Weet 
niet) 

BE15 …de politie? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE16 …de Verenigde 
Naties? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE17 …het 
rechtssystee
m? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE18 …politieke 
partijen? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE19 …het Belgisch 
parlement? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE20 …het Europees 
Parlement? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

BE21 …politici? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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TOON KAART 83 Kunt u aan de hand van deze kaart aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens 
bent dat sociale voorzieningen in België ... 
LEES VOOR ... 
 Helemaal 

eens 
Eens Niet eens,  

niet 
oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

(Wei- 
gert) 

(Weet 
Niet) 

BE22 ...wijdverspreide 
armoede voorkomen? 

 

1 2 3 4 5 7 8 

BE23 ... mensen lui maken? 
 

1 2 3 4 5 7 8 

BE24 ...leiden tot een meer 
gelijke samenleving?  

 

1 2 3 4 5 7 8 

BE25 ... mensen minder 
bereid maken om voor 
elkaar te zorgen? 

 

1 2 3 4 5 7 8 

BE26 ...bedrijven te veel 
kosten aan belastingen 
en bijdragen? 

 

1 2 3 4 5 7 8 

BE27 ...een te zware last 
zijn voor de economie? 

 

1 2 3 4 5 7 8 
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VRAAG AAN IEDEREEN 
Ik zal nu een aantal beweringen over persoonlijke gedragingen en eigenschappen voorlezen. Kunt u 
mij vertellen of deze beweringen voor u persoonlijk waar of niet waar zijn? 
 
 Waar Niet 

waar 
(Wei- 
gert) 

(Weet 
Niet) 

BE28 Ik aarzel nooit me in te spannen om iemand te helpen die in 
moeilijkheden verkeert. 
 

1 2 7 8 

BE29 Ik voel me soms gepikeerd als ik mijn zin niet krijg.  
 

1 2 7 8 

BE30 Als ik een fout maak, ben ik altijd bereid deze toe te geven. 
 

1 2 7 8 

BE31 Ik heb nooit met opzet iets gezegd waardoor de gevoelens van 
een ander werden gekwetst. 
 

1 2 7 8 

BE32 Ik roddel wel eens graag. 
 

1 2 7 8 

BE33 Ik ben soms erg jaloers geweest op het materiële geluk van 
anderen. 
 

1 2 7 8 

 
 

INTERVIEWER VUL EINDTIJD IN VAN SECTIE BE:            :            (Gebruik 24-urenklok) 

 

INTERVIEWER BEANTWOORD VERVOLGENS SECTIE J. 
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DEZE VRAGEN ZIJN BEDOELD VOOR DE INTERVIEWER 
 
VRAGEN OVER HET INTERVIEW ALS GEHEEL 
 
J1 Heeft de respondent om verduidelijking gevraagd bij bepaalde vragen? 
    
   Nooit 1 
   Bijna nooit 2 
   Af en toe 3 
   Vaak 4 
   Heel erg vaak 5 
   Weet niet 8 
 
 
J2  Had u de indruk dat de respondent het vervelend vond om bepaalde vragen te beantwoorden?  
 
   Nooit 1 
   Bijna nooit 2 
   Af en toe 3 
   Vaak 4 
   Heel erg vaak 5 
    Weet niet 8 
 
 
J3  Had u de indruk dat de respondent zijn best deed om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden? 
 
   Nooit 1 
   Bijna nooit 2 
   Af en toe 3 
   Vaak 4 
   Heel erg vaak 5 
   Weet niet 8 
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J4  Had u over het algemeen de indruk dat de respondent de vragen goed begreep? 
   
   Nooit 1 
   Bijna nooit 2 
   Af en toe 3 
   Vaak 4 
   Heel erg vaak 5 
   Weet niet 8 
 
 
J5  Was er iemand anders aanwezig die zich met het interview bemoeide? 
 
    Ja 1 VRAAG J6 
    Nee 2 GA NAAR J6a 
 
 
J6  Wie was dat? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
    Echtgeno(o)t(e) / partner    1 
   Zoon / dochter (incl. stief-, pleeg- of geadopteerd kind of kind van partner)  2 
    Ouder / schoonouder / ouder van partner / stiefouder    3 
    Ander familielid    4 
    Ander niet-familielid    5 
    Weet niet    8 
 
J6a In welke mate gebruikte de respondent de antwoordkaarten? 
 
   De respondent gebruikte alle antwoordkaarten die van toepassing waren.    1 
   De respondent gebruikte slechts enkele van de antwoordkaarten die van toepassing waren. 2 
   De respondent weigerde / was niet in staat om de antwoordkaarten te gebruiken.   3 
   Weet niet        8 
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J7 In welke taal is het interview gehouden?  
 

Nederlands  dut 
Frans   fre 

 
 
 
J8 Interviewer ID.________________________ 
 
NOTA: DIT NUMMER MOET EXCLUSIEF VOOR INDIVIDUELE INTERVIEWERS ZIJN EN MAG NIET 
GEDEELD WORDEN 
 
 
 
J9 Als u aanvullende opmerkingen heeft over het interview, wilt u ze dan hieronder noteren? 

 
 
 
 
 
 
 
BEDANKT VOOR DE GENOMEN MOEITE OM DEZE VRAGEN TE BEANTWOORDEN. 
  
EINDE. 
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