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Meer informatie 

Meer informatie over het Europees Sociaal 

Onderzoek kan u vinden op de website: 

www.essbelgium.be. 

www.essbelgium.be 



Voorwaarden om in België te 

komen wonen? 

Gemiddeld vinden mensen in België het 

eerder onbelangrijk dat migranten blank 

zijn of een christelijke achtergrond 

hebben. Belangrijker zijn hun taal, 

beroepsvaardigheden en opleiding. Dit 

verschil bestond al in 2002 (wit). In 2014 

(rood) werd dit verschil nog duidelijker. 
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Rijk en gelukkig? 

Mensen in de armere landen in Europa zijn 

gemiddeld een beetje minder gelukkig dan 

mensen in de rijkere landen in Europa. Er is 

wel weinig verschil tussen de gemiddeld-

rijke landen (waaronder België) en de rijkste 

landen Noorwegen en Zwitserland. 
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Onze gezondheidszorg, onze trots? 

Mensen in België zijn heel erg tevreden over de 

Belgische gezondheidszorg. Gemiddeld wordt er 

een score van 7.5 op 10 gegeven. Dit is de 

hoogste score in Europa.  

Een toekomst in de EU? 

In 2014 vond 38% van de mensen in België 

dat de Europese eenmaking te ver was 

gegaan. Dit percentage is een beetje 

gestegen ten opzichte van 2012 (34%) maar 

blijft nog ver onder de cijfers voor 

bijvoorbeeld Oostenrijk (60%) en het 

Verenigd Koninkrijk (54%). 



Belgen, zware drinkers? 

Bijna één op tien mensen in 

België drinkt elke dag alcohol. 

In de meeste Europese landen 

ligt dit percentage lager dan in 

België. Enkel in Portugal, Spanje, 

Frankrijk en Nederland ligt dit 

percentage hoger. 

Terwijl in België vaak alcohol gedronken 

wordt, wordt er per keer eerder een 

kleine tot middelgrote hoeveelheid 

gedronken: gemiddeld twee glazen bier 

of wijn als er gedronken wordt op een 

weekdag, vier als er gedronken wordt 

op een weekenddag. 


