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Dit onderzoek gaat over de opvattingen en houdingen van de Belgen tegenover politiek. Het wordt 

uitgevoerd door het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek van de K.U.Leuven, het 

ISPO. 

 

Net als aan 1200 andere mensen die meewerken, worden U nu een aantal vragen voorgelegd. 

Eerst worden er vragen gesteld over Uw leeftijd, opleiding, beroep, enzovoort. Het is voor ons zeer 

belangrijk dat U probeert de vragen zo volledig en zo juist mogelijk te beantwoorden. 

 

Daarna worden vragen gesteld over Uw persoonlijke opvatting over een aantal actuele problemen 

die soms met de politiek te maken hebben. Bij zulke vragen is er geen juist of fout antwoord, ze 

gaan over wat U persoonlijk denkt.Ook al heeft U misschien weinig met politiek te maken, toch is 

het voor ons van belang dat we Uw mening over die zaken kennen. 

 

Neem dus rustig de tijd om na te denken. Als een vraag niet duidelijk is, zegt U het dan maar, dan 

lees ik ze nog eens voor. Als u op een vraag niet wenst te antwoorden dan zegt U dat ook Het 

spreekt vanzelf dat Uw antwoorden strikt vertrouwelijk zijn. De gegevens worden anoniem bewaard.  

De antwoorden van alle 1200 geïnterviewden worden samen in tabellen verwerkt zodat achteraf 

niemand, buiten Uzelf, kan weten wat U hebt geantwoord. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

1 Wanneer bent U geboren ? 
 

         
1 9 

  

 dag  maand  jaar 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
2 Man 1 
 Vrouw 2 
_______________________________________________________________________________ 
 

3 Welke taal spreekt U gewoonlijk bij U thuis? 
 

 

 
 Nederlands 1 
 Frans 2 
 Engels 3 
 Berbers 4 
 Arabisch 5 
 Jiddisch 6 
 Turks 7 
 Duits 8 
 Italiaans 9 
 Spaans 10 
 Andere 11 

INLEIDING 
 

De inleiding dient om de respondent duidelijk te maken wat van hem/haar 
gewenst wordt en waarom.  Lees ze spontaan voor. 

 jaar:  ..........
 maand:  .......... 
 dag:  .......... 

 
Noteer de precieze tijd:   ............. uur    ............. min 

Noteer of de respondent een man of een vrouw is. 

Noteer de antwoorden als volgt:  
1. Bij vragen met gegeven antwoordmogelijkheden het cijfer in de 

rechtermarge omcirkelen;  
2. Bij open vragen het antwoord nauwkeurig noteren, zo getrouw mogelijk in 

de woorden van de respondent, op de stippellijn. 

Meerdere antwoorden mogelijk; met vader andere taal mogelijk dan met moeder 
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4 Heeft U momenteel betaald werk ? 
 
 
 
 
 
 
  Ja 1  V8 
  Neen 2  

_______________________________________________________________________________ 

5 Wat doet U op dit moment ?  U kan kaart 1 gebruiken om te antwoorden.  
 

 

 Gepensioneerd (brugpensioen, pré-pensioen, enz.) 1 

 Huisvrouw/-man 2 

 Op ziekte- of bevallingsverlof 3 

 Met verlof zonder wedde/loopbaanonderbreking 4 

 Arbeidsongeschikt 5 

 Werkloos 6  V7 

 Op zoek naar een eerste werk (niet werkloos) 7  V15 

 Volgt volledig dagonderwijs 8 

 Doet wat anders 9 

_______________________________________________________________________________ 

6 Hebt U vroeger ooit een beroep uitgeoefend? 
 Ja 1  V8 

 Neen 2  V15 

_______________________________________________________________________________ 

7 Bent U langer dan 12 maanden werkloos? 
 Ja 1 

 Neen 2 

_______________________________________________________________________________ 

Vragen betreffende huidig of vroeger beroep. 
Indien momenteel meerdere beroepen: het betreft dat beroep wat respondent 

als hoofdberoep beschouwt. 
Indien vroeger beroep: het betreft het laatst uitgeoefend beroep. 

 
 

8 Kunt U mij een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving geven van wat uw beroep precies 
 inhoudt/inhield? 
 
 
 
 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  

_______________________________________________________________________________ 

9 Werkt/werkte U in loondienst en/of als zelfstandige / beheerder van vennootschappen? 
 

Ook hier gaat het alleen om het hoofdberoep of het 
laatst uitgeoefende beroep. 

 
 
 Loondienst 1 

 Zelfstandig 2  V12 

 Beheerder van vennootschappen 3  V12 

_______________________________________________________________________________ 
 
10 Hebt/had U, in het kader van uw beroepsactiviteit, personeel onder uw leiding? 
 
 Ja 1 
 Neen 2  V14 
_______________________________________________________________________________ 
 
11 Hoeveel personeel hebt/had U onder uw leiding? 
 
 Aantal:  .........  V14 
_______________________________________________________________________________ 
 

Vragen 12 en 13 enkel voor zelfstandigen en beheerders van vennootschappen 
 
12 Heeft/had U betaald personeel in dienst? 
 
 Ja 1 
 Neen 2  V14 

Ook zelfstandigen en hun helpers hebben betaald werk. 
Officiële bijverdienste is ook betaald werk. Noteer het antwoord zo volledig mogelijk. 



 68 

 
13 Hoeveel betaald personeel heeft/had U in dienst ? 
 
 Aantal:  ......... 
_______________________________________________________________________________ 
 
14 In welke sector bent/was U tewerkgesteld?  U kan de juiste sector kiezen met behulp van 
 de lijst op antwoordkaart 2.  
 

 Landbouw en visserij 1 
 Delfstoffenwinning en industrie 2 
 Energie- en waterleidingbedrijven 3 
 Bouwnijverheid 4 
 Handel 5 
 Horeca 6 
 Vervoer / Transport 7 
 Communicatie en informatica 8 
 Financiële instellingen (banken, verzekeringen) 9 
 Zakelijke dienstverlening 10 
 Openbaar bestuur / Openbare sector 11 
 Onderwijs 12 
 Gezondheids- en welzijnszorg 13 
 Cultuur en overige dienstverlening 14 
 Andere 15 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
15 Op kaart 3 staan een aantal diploma's en getuigschriften. U kan deze rustig doorlezen.  
 Wat is het hoogste getuigschrift of diploma dat U heeft behaald?  U kan gewoon het cijfer 
 noemen dat er naast staat. 
 
 
 
 Geen 1 
 Lager onderwijs 2 
 Lager secundair onderwijs  
 Beroeps (BSO) 3 
 Technisch (TSO) (A3) 4 
 Algemeen (ASO)  5 
 Hoger secundair onderwijs 
 Beroeps (BSO) 6 
 Handel, technisch (TSO) (A2)  7 
 Algemeen (ASO) 8 
 Niet universitair hoger onderwijs (A1) 9 
 Universitair 10 
 Andere 11 

16 Zoals U weet worden mensen vaak ingedeeld in de arbeidersklasse, de lagere 
 middenklasse, de hogere middenklasse en de hogere klasse. Zou U mij kunnen zeggen tot 
 welke klasse U zich rekent? U kan antwoorden met kaart 4. 

 De arbeidersklasse 1 
 De lagere middenklasse 2 
 De hogere middenklasse 3 
 De hogere klasse 4 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

 De volgende vragen gaan over uw huishouden en over uw eventuele partner. We 
 gebruiken het woord partner zowel voor uw echtgeno(o)t(e) als voor de persoon 
 waarmee u een vaste relatie hebt.  
 
17 Hebt U kinderen, aangenomen kinderen inbegrepen ? 
 
  Ja 1 
  Neen 2  V18 
 
 Hoeveel van deze kinderen zijn jonger dan 18 jaar? 
  Aantal:  ......... 
_______________________________________________________________________________ 
 
18 Woont U samen met een vaste partner? 
  
  Ja 1 
  Neen 2 
_______________________________________________________________________________ 
 
 We zouden U nu enkele vragen willen stellen over uw levensbeschouwelijke 
 overtuiging. 

 
19 Rekent U zichzelf tot een van de levensbeschouwelijke strekkingen die op kaart 5 staan 
 afgebeeld of rekent U zichzelf tot geen enkele strekking? 

 Ongelovig 1
 Vrijzinnig 2
 Protestant 3
 Katholiek 4 
 Christelijk gelovig maar niet katholiek (orthodox) 5 
 Moslim/Islam 6
 Jodendom 7
 Oosterse religie: Hindoïsme / Boedisme / Shintoïsme/ … 8 
 Andere 9 
 Geen enkele 10 

Vraag om huidig studieniveau aan te duiden indien nog schoolgaand. 

Vragen terug voor iedereen ! 
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20 Als U familiale en sociale gebeurtenissen zoals huwelijken, doopsels en begrafenissen niet 
 meerekent, hoe vaak neemt U dan deel aan kerkelijke of godsdienstige erediensten? U 
 kan antwoorden met kaart 6. 

 Nooit 1 
 Zeer zelden 2 
 Enkele keren per jaar op kerkelijke of godsdienstige feestdagen 
 (Kerstmis, Pasen of andere) 3
 Maandelijks 4
 Meermaals per maand 5
 Wekelijks (of meer) 6 

_______________________________________________________________________________ 

21 Ik lees U enkele uitspraken voor die men soms hoort. In welke mate bent U het daar mee 
 eens of niet mee eens. U kan kaart 7 gebruiken om te antwoorden. Als U echter geen 
 mening hebt dan kunt U dat steeds zeggen. 
 
 
 

 
Helemaal 

Eens 
 

Eens 

Noch, 
noch 

oneens Oneens 
Helemaal
oneens 

Geen 
Mening 

1. De mensheid, onze naasten, 
solidariteit... wat een onzin 
allemaal, iedereen moet eerst 
voor zichzelf zorgen en zijn 
belangen verdedigen. 

1 2 3 4 5 7 

2. Het nastreven van je persoonlijk 
succes is belangrijker dan te 
zorgen voor een goede 
verstandhouding met je 
medemens. 

1 2 3 4 5 7 

3. Men moet steeds zijn eigen 
plezier nastreven,  en zich niet te 
veel van anderen aantrekken. 

1 2 3 4 5 7 

4. Tegenwoordig weet je echt niet 
meer op wie of wat je nog kunt 
vertrouwen 

1 2 3 4 5 7 

5. De dingen zijn tegenwoordig zo 
ingewikkeld geworden dat ik niet 
meer weet wat ik moet doen. 

1 2 3 4 5 7 

6. De meeste mensen vallen tegen 
eens men ze beter leert kennen. 

1 2 3 4 5 7 

7. De dag van vandaag kan ik niet 
meer begrijpen wat er allemaal 
gaande is. 

1 2 3 4 5  7 

8. Vandaag de dag kun je het 
merendeel van de mensen nog 
wel vertrouwen. 

1 2 3 4 5  7 

9. Onze sociale problemen zouden 
grotendeels opgelost zijn, als we 
ons op de één of andere wijze 
konden ontdoen van immorele en 
oneerlijke mensen. 

1 2 3 4 5  7 

10. We hebben nood aan sterke 
leiders die ons voorschrijven wat 
we moeten doen. 1 2 3 4 5  7 

 
_______________________________________________________________________________ 

 In een volgend deel zouden we U enkele vragen willen stellen over politiek in het 
 algemeen en stemgedrag in het bijzonder. 
 
22 Van politieke opvattingen wordt vaak gezegd dat zij links of rechts zijn. Kaart 8 stelt dit 
 voor. "0" staat voor iemand die geheel "links" is, "10" voor iemand die geheel rechts is. 
 Natuurlijk zijn er de tussenposities in de mate dat men meer of minder "links" of "rechts" is. 
 Wanneer U denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou U zichzelf dan op deze 
 schaal plaatsen? 

 

 

 Vaknummer ...... 

_______________________________________________________________________________ 

 
Tijdens de verkiezingen van zondag 18 mei 2003 hebt U in totaal op 2 verschillende lijsten 
kunnen stemmen: voor de Kamer en de Senaat. Het gebeurt regelmatig dat kiezers niet op de 
twee lijsten voor éénzelfde partij kiezen. Wij zouden graag weten op welke partij U precies 
gestemd hebt. 

Om U geheugen wat te helpen is het misschien gemakkelijker om te denken aan de personen 
waarvoor U eventueel hebt gestemd. Zo herinnert u zich misschien beter hoe u gestemd 
hebt.  

Omcirkel het cijfer. 

0=‘links’; 10=‘rechts’; 77=‘weet niet’ 
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23 Gelieve, met behulp van antwoordkaart 9, aan te duiden voor welke partij u precies 
 gestemd hebt op de verschillende lijsten. Het kan ook zijn dat u op bepaalde lijsten blanco 
 of ongeldig gestemd hebt. 

Geef de respondent de nodige tijd om na te denken.  

Vergeet niet de verschillende keuzes ook op deze vragenlijst aan te duiden!  
 

Wanneer de respondent of voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers of voor de Senaat op 
SPA.SPIRIT heeft gestemd, ga dan naar de volgende vraag. Dit is vraag 24. Anders ga je naar 
de vraag die naast de desbetreffende partij vermeld staat. Bijvoorbeeld als de respondent 
antwoord dat hij/zij voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers op de VLD heeft gestemd (en 
voor de Senaat NIET op SP.A-SPIRIT) ga dan naar vraag 25 (  V25). 

24 U heeft voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en/of voor de Senaat SP.A-SPIRIT 
 gestemd. Zoals U weet was SP.A-SPIRIT een kartel van twee partijen die elk een 
 afzonderlijk programma hadden: SP.A en SPIRIT. Beschouwt U uw stem voor SP.A-
 SPIRIT als een stem voor SP.A, als een stem voor SPIRIT, of maakte U dat onderscheid 
 niet?  

 
 Voor SP.A  1 
 Voor SPIRIT 2 
 Maakte geen onderscheid 3 

_______________________________________________________________________________ 

25 Heeft U voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers alleen een lijststem (of kopstem), 
 alleen naamstemmen (of voorkeurstemmen) uitgebracht, of heeft U beiden gedaan ? 
 

 Alleen lijststem 1 V28 
 Alleen naamstem(men) 2 
 Beide 3 
 Weet niet 7 V28 
_______________________________________________________________________________ 
 
26 Heeft U dan alleen op mannen, alleen op vrouwen of zowel op mannen als op vrouwen 

gestemd ? 
 
 Alleen man(nen) 1 
 Alleen vrouw(en) 2 
 Zowel man(nen) als vrouw(en) 3 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

27 Heeft U dan alleen op kandidaten van Belgische afkomst, alleen op kandidaten van 
 buitenlandse afkomst – zogenaamde migranten of zowel op kandidaten van Belgische als 
 van buitenlandse afkomst gestemd ? 
 

 Alleen Belgische afkomst 1 
 Alleen buitenlandse afkomst (zgn. migranten) 2 
 Zowel Belgische als buitenlandse afkomst 3 
 Weet niet 7 

Voor welke partij heeft u gestemd voor de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, of 
heeft u blanco of ongeldig gestemd? (wit 

stembiljet)  

En voor de Senaat? (roze stembiljet) 

VLD  V25 1 VLD 1 

SP.A-SPIRIT 2 SP.A-SPIRIT 2 

CD&V  V25 3 CD&V 3 

Vlaams Blok  V25 4 Vlaams Blok 4 

NVA V25 5 NVA 5

Agalev  V25 6 Agalev 6 

RESIST  V25 7 RESIST 7 

Vivant  V25 8 Vivant 8 

PS   V25 9 PS  9 

MR  V25 10 MR 10 

CDH  V25 11 CDH 11 

Ecolo  V25 12 Ecolo 12 

Front National  V25 13 Front National 13 

PTB-UA  V25 14 PTB-UA 14 

Andere partij  V25 50 Andere partij 50 

Blanco  V28 51 Blanco 51 

Ongeldig  V28 52 Ongeldig 52 

Niet gaan stemmen  V28 66 Niet gaan stemmen 66 

Weet niet  V29 77 Weet niet 77 

Geen antwoord  V29 99 Geen antwoord 99 
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28 
28.1 De verkiezingsuitslag van juni 2003 was voor velen een verrassing. De groenen, Agalev, nu 
 Groen! genaamd, behaalde geen enkele zetel in het nationale parlement en N-VA van 
 Geert Bourgeois haalde slechts één zetel. Nu u deze uitslag kent, overweegt U nu om 
 anders te stemmen voor de regionale verkiezingen van 2004 dan U gestemd hebt in juni 
 2003? 
 Ja 1 
 Neen 2  V29 
28.2 Voor welke partij zou u dan nu eventueel gaan stemmen? 

 
Interviewer, overhandig formulier B aan de respondent 

Gebruik volgende codes 
 

  VLD 1 Agalev/Groen! 6 CDH 11 
 SP.A-SPIRIT 2 RESIST 7 Ecolo 12 
 CD&V 3 Vivant 8 Front National 13 
 Vlaams Blok 4 PS 9 PTB-UA 14 
 N-VA 5 MR 10 Andere 50 
 
     Partij ….. 
_______________________________________________________________________________ 
 
29 Sommige kiezers kijken voor het uitbrengen van hun stem in eerste instantie naar het 
 programma van de verschillende politieke partijen, anderen geven hierom minder, maar 
 hechten meer belang aan de kwaliteiten van de verschillende kandidaten, nog anderen 
 vinden beiden even belangrijk. En U, aan wat hecht U het meeste belang, het programma 
 van de partij of de kandidaten? Kaart 10 stelt deze keuze voor.  
 

Enkel 
programma  

Meer 
programma 

dan 
kandidaten  

Gelijk 
kandidaten 

en 
programma 

Meer 
kandidaten 

dan 
programma 

Enkel 
kandidaten 

 Weet Niet 

1 2 3 4 5  7 
 
29.1 Sommige kiezers kijken voor het uitbrengen van hun stem in eerste instantie naar wat 
 partijen in het verleden gedaan hebben, andere kijken in eerste instantie naar wat partijen 
 beloven te doen in de toekomst, nog andere vinden beiden even belangrijk. En U, aan wat 
 hecht U het meeste belang. U kan kaart 11 gebruiken om te antwoorden 
 
Enkel beleid 
uit verleden 

Meer 
verleden 

dan 
toekomst 

Gelijk beleid 
verleden en 
programma 
toekomst 

Meer 
toekomst 

dan 
verleden 

Enkel 
toekomstig 
programma 

 Weet Niet 

1 2 3 4 5  7 

30 Wanneer heeft U beslist om voor een bepaalde partij te stemmen voor de Kamer van 
 Volksvertegenwoordigers (of om blanco, ongeldig, of niet te gaan stemmen)?  U kunt kaart 
 12 gebruiken om te antwoorden. 

 Dag zelf van de verkiezingen 1 
 Laatste dagen vóór de verkiezingen 2 
 Laatste weken vóór de verkiezingen 3 
 Bij het begin van de verkiezingscampagne 4 
 Langer van te voren 5 
 Weet niet 7 
 Niet gaan stemmen 9 

_______________________________________________________________________________ 
 
31 Als stemmen voor het parlement niet meer verplicht was in België, zou U dan altijd, 
 meestal, soms of nooit gaan stemmen of weet U dat nog niet zeker? U kan kaart 13 
 gebruiken om te antwoorden. 

 
 Altijd 1 
 Meestal 2 
 Soms 3 
 Nooit 4 
 Weet nog niet zeker 7 
 

 
 We gaan het nu even over uw stemgedrag in het verleden hebben. We zullen het 
 hebben over de nationale verkiezingen van 13 juni 1999. Dit waren dus niet de 
 gemeenteraadsverkiezingen van 2000 of de Europese verkiezingen van 1999. De 
 verkiezingen van 1999 waren de laatste nationale verkiezingen voor deze van 2003.  
 
32 Voor welke politieke partij hebt U gestemd voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij 
 de nationale verkiezingen van die zondag 13 juni 1999?  U kan kaart 14 gebruiken om te 
 antwoorden. 

 
 Agalev 1 VU 6 PRL -FDF 16 
 CVP 2  WOW 7 Ecolo 17 
 VLD 3  PVDA-AE 8 Front National 18 
 SP 4  PS 14 AGIR 19 
 Vlaams Blok 5 PSC 15 PTB 20 
 Andere partij 10 Blanco 11  V34  Ongeldig 12  V34 
    
  Ben toen niet gaan stemmen 65  V34 
 Mocht toen nog niet gaan stemmen 66  V34 
   Weet niet 77  V34 
   Geen antwoord 99  V34 
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32.1  Hoe goed werkte de partij waarvoor U toen in 1999 gestemd hebt de afgelopen 4 jaar tot 18 
 mei 2003? Deed ze zeer goed werk, goed werk, slecht werk of zeer slecht werk? 

 Zeer goed werk 1 
 Goed werk 2 
 Slecht werk 3 
 Zeer slecht werk 4 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 
 

33 Sinds U mag gaan stemmen, heeft U dan bij de verkiezingen voor de Kamer van 
 Volksvertegenwoordigers steeds of meestal op dezelfde partij gestemd of op verschillende 
 partijen?  

 

 Altijd op dezelfde partij 1 
 Meestal op dezelfde partij  2 
 Op verschillende partijen 3 
 Niet van toepassing (voor het eerst gaan stemmen in 2003) 9 

_______________________________________________________________________________ 

34 Stel dat je een kandidaat kiest. We willen weten waarop je vooral zou letten als je zo 
 iemand moet kiezen. We geven je een lijst van eigenschappen. Kan je aan elke 
 eigenschap punten geven van 0 (nul): ‘helemaal niet belangrijk’ tot 10: ‘uitzonderlijk 
 belangrijk’. Hoe meer punten je dus geeft, hoe belangrijker je iets vindt. Je kan kaart 15 
 gebruiken om te antwoorden.  

 

Een goede kandidaat …   
Geen 

Mening 

1. is iemand die zich echt betrokken 
voelt bij de noden en de wensen van de 
bevolking  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

2. is iemand die iedereen de kans geeft 
om zich te uiten en zijn mening te 
zeggen 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

3. is iemand die zich altijd waardig en 
beleefd gedraagt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

4. is iemand die mijn geloofs-
overtuiging/levensbeschouwing deelt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

5. is iemand die niemand zal 
discrimineren, wat ook hun huidskleur, 
seksuele voorkeur, taal, godsdienst of 
geslacht mag zijn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

6. is iemand waar je altijd kan 
aankloppen voor hulp 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

7. is iemand die eerlijk en rechtschapen 
is 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

8. is iemand die op basis van feitelijke 
noden de juiste maatregelen neemt, 
zelfs al zijn deze niet populair 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

9. is iemand die gestudeerd heeft aan 
de universiteit of hogeschool 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

10. is iemand die steeds goed gekleed 
gaat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

11. is iemand van dezelfde sociale 
afkomst als jezelf 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

12. is een man 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

13. is een echte Vlaming (Waal) 
(Brusselaar) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

14. is iemand die goed overkomt op 
televisie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

15. is iemand die deskundig is op 
belangrijke beleidsdomeinen 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

16. is iemand die fit en in goede 
gezondheid is 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

17. is een jong iemand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

18. is een harde werker 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

19. is ervaren en wijs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

20. is een goede vader, moeder en 
echtgeno(o)t(e) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  77 

_______________________________________________________________________________ 

35 De mensen doen nog al eens beroep op politici voor het oplossen van persoonlijke 
 problemen. Heeft U de voorbije vier jaar beroep gedaan op het dienstbetoon van een 
 politicus voor het oplossen van één of ander persoonlijk probleem ?  
 

 Ja 1 
 Neen 2  V38 
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36 Heeft de tussenkomst van die politicus uw probleem mee helpen oplossen?  
 

 Ja 1 
 Neen 2 
_______________________________________________________________________________ 
 
37 Heeft U bij de voorbije parlementsverkiezingen op die politicus gestemd ? 

 
 Ja 1 
 Neen 2 
_______________________________________________________________________________ 

Interviewer: overhandig de respondent formulier A met de 24 onderwerpen. 

38 Op formulier A vindt U een lijst met onderwerpen die ter discussie stonden tijdens de 
 voorbije verkiezingen van 18 mei 2003. Kan U uit deze lijst drie onderwerpen kiezen die 
 voor U belangrijk waren bij uw partijkeuze (of bij uw keuze om blanco, ongeldig te 
 stemmen of niet te gaan stemmen) ? 
 

Respondent mag schrappen op het blad. 
Slechts de drie belangrijkste redenen omcirkelen. 

Overschrijven van het blad van de respondent. 
 
 De positie van België met betrekking tot de oorlog in Irak 1 
 De nachtvluchten 2 
 De verkeersveiligheid 3 
 Openbaar vervoer 4 
 Criminaliteit 5 
 De belastingshervorming 6 
 De vluchtelingen 7 
 De kwaliteit van het voedsel 8 
 De vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel 9 
 Werkgelegenheid / tewerkstelling 10 
 Het milieu 11 
 De wapenhandel 12 
 Het verbod van tabaksreclame op sportmanifestaties 13 
 De migranten 14 
 De financiering van pensioenen 15 
 Het gedogen van soft-drugs 16 
 De wet op de misdaden tegen de menselijkheid 17 
 De toekomst van de openbare ondernemingen: NMBS, SABENA, De Post, … 18 
 Euthanasie 19 
 Faillissementen van ondernemingen 20 
 Het cordon sanitair rond het Vlaams Blok 21 
 De bescherming van kinderen 22 
 De hervorming van de overheidsadministratie (Copernicus) 23 
 De uitstap uit de kernenergie 24 
 

38.1.  Welk van deze drie onderwerpen is voor U het belangrijkste onderwerp? 

 Nummer …. 

_______________________________________________________________________________ 

39 Wat betreft elk van deze drie onderwerpen, in welke mate bent U tevreden over het beleid 
 dat de vorige paars-groene regering Verhofstadt I met betrekking tot deze domeinen 
 gevoerd heeft?  U kan kaart 16 gebruiken om te antwoorden.  

 
Noteer de nummers van de drie geselecteerde 

onderwerpen in de tabel hieronder met als eerste 
onderwerp het onderwerp dat in voorgaande vraag 

38.1. als belangrijkste onderwerp werd gekozen 

 

  Zeer 
tevreden 

Eerder 
tevreden 

Niet 
tevreden, 

niet 
ontevreden 

Eerder 
ontevrede

n 

Zeer 
ontevrede

n 

 Geen 
mening 

1 Eerste onderwerp nr 
…. 

1 2 3 4 5  7 

2 Tweede onderwerp 
nr….. 

1 2 3 4 5  7 

3 Derde onderwerp nr. 
…      

1 2 3 4 5  7 

_______________________________________________________________________________ 

40 In juni 2004 stemmen we voor het Vlaamse parlement (Brusselse Parlement). Weet U nu 
 reeds zeker voor welke partij U dan zal stemmen? 
 Ja 1 
 Neen 2  V40.2 
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40.1 Voor welke partij gaat U dan juist stemmen?  

Interviewer, overhandig formulier B aan de respondent 
Gebruik volgende codes 

 
  VLD 1 Agalev/Groen! 6 CDH 11 
 SP.A-SPIRIT 2 RESIST 7 Ecolo 12 
 CD&V 3 Vivant 8 Front National 13 
 Vlaams Blok 4 PS 9 PTB-UA 14 
 N-VA 5 MR 10 Andere 50 
 
 Partij: ……  V41.1 

40.2 U weet nog niet zeker op welke partij u gaat stemmen. Op welke partij of partijen zou U dan 
eventueel stemmen op 13 juni 2004 voor het Vlaamse Parlement (Brussels Parlement)? U 
mag meerdere partijen aanduiden. 

40.3  
Interviewer, overhandig formulier B aan de respondent 

Gebruik volgende codes 
 

  VLD 1 Agalev/Groen! 6 CDH 11 
 SP.A-SPIRIT 2 RESIST 7 Ecolo 12 
 CD&V 3 Vivant 8 Front National 13 
 Vlaams Blok 4 PS 9 PTB-UA 14 
 N-VA 5 MR 10 Andere 50 
  
 Partij 1: …. 
 Partij 2: …. 
 Partij 4: …. 
_______________________________________________________________________________ 

41.1 Hebt U in de aanloop naar de nationale verkiezingen van 2003 deelgenomen aan de 
 Stemtest van de VRT?  
 Ja 1 
 Neen 2  V42 
 Weet niet 7  V42 
 
41.2. Hebt U uw stemgedrag gewijzigd omwille van het resultaat van de Stemtest? 
  
 Ja 1 
 Neen 2  V42 
 

 

 

 

 

41.3. Wat was de oorspronkelijke partij waarop U dacht te stemmen? 
 

Interviewer, overhandig formulier B aan de respondent 
Gebruik volgende codes 

 
  VLD 1 Agalev/Groen! 6 CDH 11 
 SP.A-SPIRIT 2 RESIST 7 Ecolo 12 
 CD&V 3 Vivant 8 Front National 13 
 Vlaams Blok 4 PS 9 PTB-UA 14 
 N-VA 5 MR 10 Andere 50 
 
 Oorspronkelijke partij: ……  
_______________________________________________________________________________ 
 
42 Kunt U zeggen in welke mate U akkoord gaat met volgende stellingen? U kunt gebruik 
 maken van antwoordkaart 17. Als U hierover nog niet hebt nagedacht dan zegt U dat maar. 
 

   
 

Helemaal 
eens 

 
 
 

Eens 

Noch  
eens 
noch 

oneens 

 
 
 

Oneens 

 
 

Helemaal 
oneens 

 Nooit over 
nagedacht 

/ Weet 
Niet 

1. De Belgische regering had 
tijdens de oorlog in Irak, de 
Amerikaanse politiek meer 
moeten steunen 

1 2 3 4 5  7 

2. De sociale zekerheid moet 
gesplitst (gefederaliseerd) 
worden. 

1 2 3 4 5  7 

3. Er zijn meer flitspalen nodig 
om verkeersovertredingen te 
bestrijden. 

1 2 3 4 5  7 

4. De regering moet meer 
investeren in het openbaar 
vervoer.  

1 2 3 4 5  7 

5. Economische belangen 
mogen nooit ten koste gaan 
van de kwaliteit van ons 
voedsel. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
7 

6. Pensioenen moeten de 
stijging van de welvaart 
blijven volgen.  

1 2 3 4 5  7 
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7. Milieu-onvriendelijke 
produkten moeten duurder 
gemaakt worden. 

1 2 3 4 5 7 

8. Er moeten jeugd 
gevangenissen komen voor 
minderjarige misdadigers. 

1 2 3 4 5 7 

9. De grote vermogens moeten 
meer worden belast. 1 2 3 4 5 7 

10. De regering heeft de 
verwerving van de Belgische 
nationaliteit te gemakkelijk 
gemaakt. 

1 2 3 4 5 7 

11. Reclame voor tabak moet 
overal verboden worden, ook 
op grote sportmanifestaties. 

1 2 3 4 5 7 

12. De fiscale hervorming 
bevoordeelt te veel de hoge 
inkomsten. 

1 2 3 4 5 7 

_______________________________________________________________________________ 
 

43 Sommige mensen hebben heel veel belangstelling voor politiek. Anderen hebben daar 
 helemaal geen belangstelling voor. Hebt U veel of weinig belangstelling voor politiek?  U 
 kan antwoorden met kaart 18. 
 Heel veel 1 
 Veel 2 
 Tamelijk 3 
 Weinig 4 
 Geen 5 

_______________________________________________________________________________ 
 

44 Ik zal nu drie vragen stellen over politieke activiteiten. U kan kaart 19 gebruiken om te 
 antwoorden. 
 

  (Bijna) 
altijd 

Vaak Zo nu en 
dan 

Zelden Nooit 

1 Hoe vaak volgt U het politieke nieuws op 
de radio, de TV of in de krant ? 

1 2 3 4 5 

2 Als U onder vrienden bent gebeurt het 
dan dat U over politiek discussieert ? 

1 2 3 4 5 

3 Wanneer U over iets een duidelijke, 
uitgesproken mening hebt probeert U 
dan Uw vrienden, familieleden of 
collega’s voor deze mening te winnen? 

1 2 3 4 5 

45 Denkt U gewoonlijk van uzelf dat U dicht bij een bepaalde politieke partij staat?  
 
 Ja 1 
 Neen 2  V46 
 Weet niet 7  V46 

45.1. Welke partij of partijen zijn dat dan?  
 

Interviewer, overhandig formulier B aan de respondent 
Gebruik volgende codes 

 
  VLD 1 Agalev/Groen! 6 CDH 11 
 SP.A-SPIRIT 2 RESIST 7 Ecolo 12 
 CD&V 3 Vivant 8 Front National 13 
 Vlaams Blok 4 PS 9 PTB-UA 14 
 N-VA 5 MR 10 Andere 50 
 
 Eerst vernoemde partij: …. 
 Tweede vernoemde partij: .… 
 Derde vernoemde partij: .… 
 Weet niet 77  V46 
 

Als de respondent meer dan één partij vernoemd stel V45.2 anders  V45.3 
 
45.2. Bij welk van deze partijen voelt U zicht het dichtste bij?  

 
Interviewer, overhandig formulier B aan de respondent 

Gebruik volgende codes 
 

 VLD 1 Agalev/Groen! 6 CDH 11 
 SP.A-SPIRIT 2 RESIST 7 Ecolo 12 
 CD&V 3 Vivant 8 Front National 13 
 Vlaams Blok 4 PS 9 PTB-UA 14 
 N-VA 5 MR 10 Andere 50 
 

 Partij: …. 

 Weet niet/geen enkele 77   V46 
 
45.3. Voelt U zich zeer dicht bij deze partij, een beetje dicht of helemaal niet dicht?  

 
 Zeer dicht 1 
 Een beetje dicht 2 
 Helemaal niet dicht 3 
 Weet niet 7 
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 De volgende vragen gaan over politieke opvattingen waardoor mensen zich 
 onderscheiden van elkaar. 
 
46 Mensen worden wel eens opgedeeld in de mate waarin ze 'niet-katholiek' of 'katholiek' zijn. 
 Kaart 20 stelt dit voor. Iemand die zeer sterk ‘niet-katholiek' is zal zich op het vakje '0' 
 plaatsen en iemand die zeer sterk 'katholiek' is op het vakje ‘10’. Natuurlijk zijn er de 
 tussenposities in de mate dat men meer of minder 'niet-katholiek' of 'katholiek' is. Wanneer 
 U denkt aan uw eigen opvattingen hierover, waar zou U zichzelf plaatsen? 
 
 
 

 Vaknummer ......... 
_______________________________________________________________________________ 

47 In de politiek zijn er verschillende opvattingen over de organisatie van de economie. 
 Sommigen vinden dat de 'ondernemingen volledig vrij moeten kunnen doen wat ze willen', 
 anderen vinden dat de 'gemeenschap toezicht moet houden op de ondernemingen’. Waar 
 zou U zichzelf plaatsen op schaal nr. 21? 
   
 
 
 

 

 Vaknummer ......... 

_______________________________________________________________________________ 

 
48 Over migranten, we bedoelen Turken en Marokkanen, zijn er verschillende opvattingen. 
 Sommigen vinden dat ze 'dezelfde rechten' moeten krijgen als de Belgen, anderen vinden 
 dat zij 'minder rechten' moeten hebben dan de Belgen. Waar zou U zichzelf plaatsen op 
 schaal nr. 22? 
 
 
 
 
 

 Vaknummer ......... 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

49 In de politiek moet men wel eens kiezen tussen soms tegengestelde principes.  
 Veronderstel dat er een keuze moet gemaakt worden tussen 'milieubehoud' en 
 'werkgelegenheid'.  Waar zou U zichzelf plaatsen op schaal nr. 23? 

 

 

 

 Vaknummer ......... 

 
 Ook politieke partijen moeten soms kiezen tussen ‘milieubehoud’ en ‘werkgelegenheid’. 
 Wilt U aangeven in welke mate U denkt dat een partij voorrang zal geven aan milieubehoud 
 of aan werkgelegenheid indien ze moet kiezen? U kan terug kaart 23 gebruiken om te 
 antwoorden.  Als U een partij niet kent of niet kan plaatsen, dan kan U dat gerust zeggen. 
 
 
 
 
 

49.1 Om te beginnen Agalev Vaknummer ......  

49.2 En de CD&V?  Vaknummer ......  

49.3 En de VLD?  Vaknummer ......  

49.4 En de SP.A?  Vaknummer ......  

49.5 En het Vlaams Blok?  Vaknummer ......  

49.6 En de N-VA?  Vaknummer ......  

49.7 En SPIRIT  Vaknummer ....... 

_______________________________________________________________________________ 

 
50 Soms moet men in de politiek ook wel eens kiezen tussen 'openbare orde' en 'vrije 
 meningsuiting'. Waar zou U zichzelf plaatsen op schaal nr. 24? 

 

 

 

 Vaknummer .......... 

_______________________________________________________________________________ 

0 = 'ondernemingen volledig vrij' 
10 = 'gemeenschap moet toezicht houden'. 

77 = weet niet 

0 = ‘dezelfde rechten'  10 = 'minder rechten'. 
77 = weet niet 

0 = ‘milieubehoud’  10 = 'werkgelegenheid'. 
77 = weet niet 

0 = ‘openbare orde’  10 = 'vrije meningsuiting'. 
77 = weet niet 

0 = niet-katholiek  10 = katholiek 
77 = weet niet 

0=‘milieubehoud’   10=‘werkgelegenheid’   
77=‘weet niet’ 
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51 Soms dient men ook te kiezen tussen 'de kwaliteit van het leven' en 'het behoud van een 

 hoge economische groei'. Waar zou U zichzelf plaatsen op schaal nr. 25? 
 
 
 
 

 

 Vaknummer ......... 
_______________________________________________________________________________ 
 
52 Over de staatsvorm die het land moet hebben wordt nog steeds gediscussieerd. Sommigen 
 vinden dat 'Vlaanderen zelf over alles moet kunnen beslissen'. Anderen vinden dat 'België, 
 Vlamingen en Walen samen dus, over alles moeten kunnen beslissen'. Waar zou U 
 zichzelf plaatsen op schaal nr. 26? 
 
 
 
 

 

 Vaknummer ......... 

_______________________________________________________________________________ 

53 Ik ga u nu vier mogelijkheden betreffende de evolutie van België voorlezen. Een, de 
 Belgische unitaire staat moet hersteld worden. Twee, er moet een federale staat komen 
 met meer bevoegdheden voor de centrale overheid dan wat nu het geval is. Drie, er moet 
 een federale staat komen maar met meer bevoegdheden voor de gemeenschappen en 
 gewesten dan nu het geval is. En vier, de huidige situatie moet behouden blijven. Welk van 
 deze vier mogelijke evoluties sluiten het dichtst aan bij uw mening of ziet U nog een andere 
 mogelijkheid. U kan kaart 27 gebruiken.  

 
Interviewer: slechts één antwoord mogelijk. 

 
 

 Het herstel van de unitaire Belgische staat.  1 
 Een federale staat maar met meer bevoegdheden voor 
  de centrale overheid dan nu het geval is. 2 
 Een federale staat maar met meer bevoegdheden voor de 
  gemeenschappen en gewesten dan nu het geval is.  3 
 De huidige situatie moet behouden blijven. 4 
 Andere 5 
 Weet niet 7 
  

54 In de politiek is het soms onmogelijk om verschillende zaken tezelfdertijd te bereiken. Op 
 kaart 28 hebt U een lijst vanenkele doelstellingen.  Sommige zijn meer belangrijk dan 
 andere. Wilt U nu uit deze politieke doelstellingen aangeven welk voor U de vijf 
 belangrijkste zijn. 
 
 
 
 
 Orde handhaven in het land 1 
 De mensen meer inspraak geven in de regeringsbeslissingen 2 
 Prijsstijgingen tegengaan 3 
 De vrije meningsuiting beschermen 4 
 Behouden van een hoge graad van economische groei 5 
 Het land verzekeren van een sterk leger 6 
De mensen meer inspraak geven in beslissingen op het werken in hun gemeente 7 
 De leefomgeving van de mensen verbeteren 8 
 Een stabiele economie behouden 9 
 Misdadigheid bestrijden 10 
 Een vriendelijkere en minder onpersoonlijke samenleving uitbouwen 11 
 Een samenleving uitbouwen waar ideeën belangrijker zijn dan geld 12 
_______________________________________________________________________________ 
 

55 Zou U mij voor de volgende uitspraken willen zeggen of U het er al dan niet mee eens 
 ·bent? U kan kaart 29 gebruiken om te antwoorden. Als U hierover nog niet hebt 
 nagedacht dan zegt U dat maar. 

  

Helemaal 
eens Eens 

Noch 
eens 
noch 

oneens Oneens 
Helemaal 
oneens  

Nooit 
over na-
gedacht 

1. De vakbonden moeten een veel 
hardere politiek voeren willen zij de 
belangen van de werknemers 
werkelijk kunnen behartigen. 

1 2 3 4 5  7 

2. Arbeiders moeten nog steeds strijden 
voor een gelijkwaardige positie in de 
maatschappij. 

1 2 3 4 5  7 

3 De klassenverschillen zouden kleiner 
moeten zijn dan nu. 1 2 3 4 5  7 

4. De verschillen tussen hoge en lage 
inkomens moeten blijven zoals ze 
zijn. 

1 2 3 4 5  7 

5 De overheid moet tussenkomen om 
de verschillen tussen de inkomens te 
verkleinen. 

1 2 3 4 5  7 

0 = 'kwaliteit van het leven' 
10 = 'behoud van hoge economische groei'. 

77 = weet niet Interviewer: vergeet de keuzes niet aan te duiden.  
Slechts de vijf belangrijkste doelstellingen omcirkelen. 

0 = 'Vlaanderen moet alles beslissen' 
10 = 'België moet alles beslissen'. 

77= Weet niet 
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56 Als U denkt aan het werk van de vorige paars-groene regering Verhofstadt I, hoe goed of 
 slecht heeft ze het volgens u gedaan in de vier jaar van 1999 tot 2003? Heeft ze zeer goed 
 werk geleverd, goed werk geleverd, slecht werk of zeer slecht werk geleverd? U kan kaart 
 30 gebruiken om te antwoorden.  

 Zeer goed werk 1 
 Goed werk 2 
 Slecht werk 3 
 Zeer slecht werk 4 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

57 Hoe aanvaardbaar of onaanvaardbaar vindt U het dat een vrouw de mogelijkheid heeft tot 
 abortus als zij dit wenst? U kan kaart 31 gebruiken. 
 

 

 

 Vaknummer ...... 
_______________________________________________________________________________ 
 
58 Veronderstel dat een dokter iemand, op diens eigen verzoek, uit zijn lijden kan helpen door 
 hem een spuitje te geven. Hoe aanvaardbaar of onaanvaardbaar vindt U dit? U kan terug 
 kaart 31 gebruiken. 
 
 

 

 

 Vaknummer ...... 
_______________________________________________________________________________ 
 
59 In welke mate vindt U het onaanvaardbaar of aanvaardbaar dat homoseksuele en 
 lesbische koppels het recht zouden krijgen om kinderen te adopteren. U kan terug kaart 
 31  gebruiken. 
 
 

 

 Vaknummer ...... 
 

60 In het algemeen genomen, hoe tevreden of ontevreden bent U met de werking van de 
 democratie in België ? Gebruikt U kaart 32 om te antwoorden. 
 
 Zeer tevreden 1 
 Eerder tevreden 2 
 Eerder niet tevreden 3 
 Helemaal niet tevreden 4 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

61 En wat is uw mening over de volgende uitspraken ? U kan gebruik maken van kaart 33 om 
 te antwoorden. 
 

  

Helemaal
Eens Eens 

Noch 
eens 
noch 

oneens Oneens 
Helemaal 
Oneens  

Geen 
mening 

1. Gaan stemmen heeft geen zin, de 
partijen doen toch wat ze willen. 

1 2 3 4 5  7 

2. De politieke partijen zijn alleen maar 
geïnteresseerd in mijn stem en niet in 
mijn mening. 

1 2 3 4 5  7 

3. Als mensen zoals ik aan politici hun 
opvattingen laten weten, dan wordt 
daar rekening mee gehouden. 

1 2 3 4 5  7 

4. De meeste politici beloven veel, maar 
ze doen niets. 

1 2 3 4 5  7 

5. Van zodra ze gekozen zijn, voelen de 
meeste politici zich te goed voor 
mensen zoals ik. 

1 2 3 4 5  7 

6. De meeste van onze politici zijn 
bekwame mensen die weten wat ze 
doen. 

1 2 3 4 5  7 

 
61.1. Sommige mensen zeggen dat het een groot verschil uitmaakt wie aan de macht is,  anderen 
 zeggen dat het geen verschil uitmaakt wie aan de macht is. U kan gebruik maken van kaart 
 34 om te antwoorden. 1 betekent dat het een groot verschil maakt wie aan de macht is en 5 
 betekent dat het geen verschil maakt wie aan de macht is. Waar zou U uzelf 
 plaatsen?  
 
 Het maakt een groot verschil Het maakt geen verschil Weet niet 

 1 2 3 4 5 7 

0 = onaanvaardbaar   10 = aanvaardbaar 
77 = weet niet 

0 = onaanvaardbaar   10 = aanvaardbaar 
77 = weet niet 

0 = onaanvaardbaar   10 = aanvaardbaar 
77 = weet niet 
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61.2. Sommige mensen zeggen dat voor wie je ook stemt het toch geen verschil maakt voor wat 
 gebeurt. Anderen zeggen dat voor wie je stemt een groot verschil maakt voor wat gebeurt. 
 U kan gebruik maken van kaart 35 om te antwoorden. 1 betekent dat stemmen geen 
 verschil maakt voor wat gebeurt en 5 betekent dat stemmen een groot verschil maakt voor 
 wat gebeurt. Waar zou U uzelf plaatsen?  
 

 Het maakt een geen verschil Het maakt een groot verschil Weet niet 

 1 2 3 4 5 7 
_______________________________________________________________________________ 
62 Wanneer U aan politiek denkt, kunt U mij dan zeggen welk gevoel dit in eerste instantie bij 
 U oproept. Gebruikt U kaart 36. 
 
 
 

 Interesse 1 
 Wantrouwen 2 
 Verveling 3 
 Respect 4 
 Afkeer 5 
 Hoop 6 
 Angst 7 
 Vertrouwen 8 

_______________________________________________________________________________ 
63 Over wie het voor het zeggen heeft in de politiek bestaan uiteenlopende meningen. Wat is 
 uw mening over de volgende uitspraken? Gebruikt U maar kaart 37 om te antwoorden. 
 

 
 

 

Helemaal 
eens Eens 

Noch 
eens 
noch 

oneens Oneens 
Helemaal 
oneens 

Nog nooit 
over nage-

dacht 

1. De politiek wordt best aan mannen 
overgelaten. 

1 2 3 4 5 7 

2. Ik heb meer vertrouwen in een 
mannelijke politieker dan in een 
vrouwelijke. 

1 2 3 4 5 7 

3. Omdat de helft van de bevolking uit 
vrouwen bestaat, is het normaal dat 
ook de helft van de verkozenen 
vrouwen zouden zijn. 

1 2 3 4 5 7 

4. De werking van de democratie zou 
verbeteren door een grotere 
aanwezigheid van vrouwen in de 
politiek.  

1 2 3 4 5 7 

 Ik zou U nu een aantal vragen willen stellen over verenigingen en organisaties 
 waarvan U eventueel lid bent. 
 
64 Bent U lid van een politieke partij?  
 Ja 1 
 Neen 2  V65 
64.1 Van welke? 

 ………………………………………………………. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
65 Bent U lid van een vakbond, of van een organisatie van werkgevers of zelfstandigen? 
 
 Ja 1 
 Neen 2  V66 
65.1 Van welke? 
 
 1. ......................................................................................  
 2. ......................................................................................  
 3. ......................................................................................  
 
_______________________________________________________________________________ 

66 Bij welke mutualiteit bent U aangesloten? (eventueel langs uw ouders of voogd om) De 
 Christelijke, de Socialistische, de Liberale, de Neutrale of een andere mutualiteit? 

 

 Christelijke mutualiteit 1 
 Socialistische mutualiteit 2 
 Liberale mutualiteit 3 
 Neutrale mutualiteit 4 
 Andere 5 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

67 Bent U naast de vermelde organisaties nog actief lid van een andere organisatie, dit wil 
 zeggen dat U in de loop van 2003 hebt deelgenomen aan activiteiten of vergaderingen van 
 clubs, organisaties of verenigingen van welke aard ook?  

 
 Ja 1 
 Neen 2  V69 

Slechts één antwoord mogelijk! 
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68 Kunt U me van de meest belangrijke verenigingen waar U lid van bent zeggen tot welke 
 levensbeschouwelijke of ideologische strekking ze behoort? U kan antwoorden met kaart 
 38. 
 

  Meest belangrijke 
Vereniging 

1. Katholiek 1 

2. Socialistisch 2 

3. Liberaal 3 

4. Vrijzinnig 4 

5. Vlaams-Nationaal 5 

6. Pluralistisch 6 

7. Heeft geen strekking 7 

8. Andere strekking 8 

_______________________________________________________________________________ 

69 De volgende vragen hebben betrekking op migranten. Wilt U zeggen of U het al dan niet 
 eens bent met de volgende uitspraken. Gebruikt U maar kaart 39 om te antwoorden. Als U 
 hierover geen mening hebt dan zegt U het maar. 
 

  

Helemaal 
eens Eens 

Noch 
eens 
noch 

oneens Oneens 
Helemaal 
oneens  

Weet niet 
/Geen 

mening 

1. Migranten zijn over het algemeen 
niet te vertrouwen. 1 2 3 4 5  7 

2. De migranten dragen bij tot de 
welvaart van ons land. 1 2 3 4 5  7 

3. Migranten komen hier profiteren 
van de sociale zekerheid. 1 2 3 4 5  7 

4. Vreemdelingen die hier legaal vijf 
jaar of langer verblijven moeten 
gemeentelijk stemrecht krijgen 

1 2 3 4 5  7 

5. Migranten zijn een bedreiging voor 
onze cultuur en gebruiken. 1 2 3 4 5  7 

6. De aanwezigheid van verschillende 
culturen is een verrijking van onze 
samenleving. 

1 2 3 4 5  7 

7. Mensen die vluchten voor politiek 
geweld in hun land moeten 
toelating krijgen om in België te 
verblijven 

1 2 3 4 5  7 

8 België moet zijn grenzen sluiten 
voor asielzoekers 

1 2 3 4 5  7 

_______________________________________________________________________________ 

70 Weet U soms het antwoord op volgende vragen over politiek? Wanneer U het niet weet, 
 zeg dit dan gerust. Sommige mensen interesseren zich immers niet zo sterk voor politiek.  
 
 
 
 
 

  Weet niet 

1. Finland is lid van de Europese Unie  Ja 1 
 Neen 2 7 

2. Gemeenteraadsleden zijn gekozen voor de 
termijn van 4, 5 of 6 jaar? 

 4 1 
 5 2 
 6 3 

7 

3. Hoeveel verkozenen zetelen er in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers: 150, 
175 of 212? 

 150 1 
 175 2 
 212 3 

7 

4. Groen is de kleur van Agalev, oranje van 
de CD&V. En wat is de kleur van de VLD? 
Rood, geel, blauw of paars? 

 Rood 1 
 Geel 2 
 Blauw 3 
 Paars 4 

7 

5. Wie is de vice-president van de Verenigde 
Staten van Amerika (de USA)? Cheney, 
Powel of Rumsfeld? 

 Dick Cheney 1 
 Colin Powel 2 
 Donald Rumsfeld 3 

7 

 

Interviewer: geen suggesties doen.  
Noteer telkens het antwoordt, ook al weet u dat dit niet klopt. 
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71 Tot welk geheel rekent U zichzelf op de eerste plaats en op de tweede plaats? Gebruikt U 
 kaart 40 om te antwoorden. 

 

  Eerste plaats Tweede plaats 

1. België 1 1 

2. Franstalige Gemeenschap 2 2 

3. Vlaamse Gemeenschap / Gewest 3 3 

4. Duitstalige Gemeenschap 4 4 

5. Waalse Gewest 5 5 

6. Brussels Gewest 6 6 

7. Provincie 7 7 

8. Gemeente of stad 8 8 

77. Weet niet 77 77 

_______________________________________________________________________________ 

Interviewer: herhaal de 2 keuzes in de vraag [eerste plaats] 
[tweede plaats]  

 
72 U hebt gekozen voor [eerste plaats] op de eerste plaats en [tweede plaats] op de tweede 
 plaats. Waar plaatst U Europa in dit lijstje? Boven de twee genoemde, tussen de twee 
 genoemde of achteraan? 

 

 Boven 1 
 Tussenin 2 
 Achteraan 3 
 Weet niet 7 
 
_______________________________________________________________________________ 

73 Zijn er volgens u tussen Vlamingen en Walen kleine of grote verschillen qua mentaliteit en 
 levensstijl?  
 
 Grote verschillen 1 
 Kleine verschillen 2 
 Weet niet 7 
 
 
 

74 Voelt U zich over het algemeen dichter bij een Nederlander of bij een Franstalige Belg? U 
 kan kaart 41 gebruiken om te antwoorden. 

 
 Dichter bij een Nederlander 1 
 Dichter bij een Franstalige Belg 2 
 Geen verschil tussen beiden 3 
 Dat hangt ervan af 4 
 Weet niet 7 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
75 Welk van de volgende uitspraken is voor U het meest van toepassing? U kan kaart 42 
 gebruiken om te antwoorden. 
 
 Ik voel me enkel Vlaming 1 
 Ik voel me meer Vlaming dan Belg 2 
 Ik voel me evenveel Vlaming als Belg 3 
 Ik voel me meer Belg dan Vlaming 4 
 Ik voel me enkel Belg 5 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

76 Gebeurt het bij U wel eens dat U zichzelf niet enkel ziet als een Belgisch maar ook als een 
 Europese burger? Gebeurt dat nooit, soms of dikwijls? 

 Nooit 1 
 Soms 2 
 Dikwijls 3 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

77 In welke mate bent U tevreden met het leven in onze maatschappij ? Gebruikt U maar 
 kaart 43 om te antwoorden. 

 
 
 
 
 Nummer: .......... 

0 = ‘zeer ontevreden’ 10 = 'zeer tevreden'. 
77 = weet niet 
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78 Als U uw leven in onze samenleving vergelijkt met uw toestand van vier of vijf jaar geleden, 
 bent U dan meer of minder tevreden? Gebruikt U maar kaart 44 om te antwoorden. 

 

 
 
 Nummer: .......... 

_______________________________________________________________________________ 

79 Laat het totaal gezamenlijke inkomen van uw gezin U toe om op een bevredigende wijze 
 uw noodzakelijke uitgaven te dekken? U kan antwoorden met kaart 45. 

 
 We hebben meer dan genoeg, we kunnen zelfs sparen 1 
 We hebben juist voldoende om zonder moeilijkheden rond te komen 2 
 We hebben niet genoeg en hebben moeilijkheden om rond te komen 3 
 We hebben niet genoeg en zeer grote moeilijkheden om rond te komen 4 
 Weet niet 7 
_______________________________________________________________________________ 
 
80 Is volgens U uw huidige situatie beter, slechter, of ongeveer gelijk met die van uw ouders, 
 toen zij Uw leeftijd hadden? 
 
  Beter 1 
  Slechter 2 
  Hetzelfde 3 
  Niet vergelijkbaar 4 
  Weet niet 7 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 De volgende vraag gaat over de veiligheid. We hebben het dus niet over 
 verkeersveiligheid.  
 
81 In welke mate voelt U zich in het algemeen veilig of onveilig? U kan gebruik maken van 
 antwoordkaart 46. Het getal –3 betekent dat U zich steeds of volstrekt onveilig voelt, het 
 getal +3 betekent dat U zich altijd of volstrekt veilig voelt. Kunt u aanduiden welk getal op u 
 van toepassing is? 
 
Altijd onveilig Altijd veilig 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 
 
 
 
 

82 Ik lees U nu enkele uitspraken over veiligheid voor. U kan kaart 47 gebruiken om te 
 antwoorden. 
 

  

Helemaal 
eens Eens 

Noch 
eens 
noch 

oneens Oneens 
Helemaal 
oneens  

Geen 
mening 

1. Voor misdaden als moord, doodslag 
en handel in hard drugs moeten 
jongeren vanaf de leeftijd van 13 jaar 
op dezelfde wijze gestraft worden als 
volwassenen. 

1 2 3 4 5  7 

2. De straatcriminaliteit moet harder 
aangepakt worden. 

1 2 3 4 5  7 

3. Tegenwoordig hebben misdadigers 
te veel rechten. 

1 2 3 4 5  7 

4. Gevangenisstraffen moeten volledig 
worden uitgezeten. 

1 2 3 4 5  7 

_______________________________________________________________________________ 

83 De volgende uitspraken gaan over het milieu en gaan alleen over wat Uzelf daaraan zou 
 kunnen doen. Gebruikt U maar kaart 48 om te antwoorden. 
 

  Zeer 
zeker 

 

Waar 
schijnlijk 

wel 
Niet zo 
zeker 

Waar 
schijnlijk 

niet Zeker niet  
Geen 

mening 

1. Ook ik ben bereid om propaganda te 
maken voor een sterke beperking van 
het autoverkeer 

1 2 3 4 5  7 

2. Ik zal me bij acties aansluiten die iets 
tegen de zure regen proberen te doen

1 2 3 4 5  7 

3. Om een mooiere omgeving te krijgen, 
wil ik best wat inleveren 

1 2 3 4 5  7 

4. Om propere industrieën te krijgen wil 
ik best iets meer voor de producten 
betalen 

1 2 3 4 5  7 

 

0 = ‘Veel minder tevreden’ 10 = 'Veel meer tevreden'. 
77 = weet niet 
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84 We gaan verder met nog enkele uitspraken. U kan kaart 49 gebruiken. Als U er nog niet 
 heeft over nagedacht dan zegt U het maar. 
 
  

Helemaal 
eens Eens 

Noch 
eens, 
noch 

oneens Oneens 
Helemaal 
oneens 

Nog niet 
over nage-

dacht 

1. Lucht, bodem en water zijn reeds 
zeer sterk verontreinigd 

1 2 3 4 5 7 

2. Het beschermen van zeldzame 
planten en dieren is een overdreven 
luxe 

1 2 3 4 5 7 

3. Als de huidige economische 
ontwikkeling zo doorgaat zijn natuur 
en mens ten dode opgeschreven 

1 2 3 4 5 7 

_______________________________________________________________________________ 

85 Kunt U voor elk van de instellingen die ik u ga voorlezen zeggen of U daar veel of weinig 
 vertrouwen in hebt? U kan kaart 50 gebruiken om te antwoorden. 
 
  

Zeer veel 
vertrouwe

n 

Veel 
vertrouwe

n 

Noch veel, 
noch 

weinig 
vertrouwe

n 

Weinig 
vertrouwe

n 

Zeer 
weinig 

vertrouwe
n Weet niet 

1. Het gerecht 1 2 3 4 5 7 

2. De politie 1 2 3 4 5 7 

3. De pers: TV, radio, kranten 1 2 3 4 5 7 

4. De politieke partijen 1 2 3 4 5 7 

5. De regering 1 2 3 4 5 7 

6 Het parlement 1 2 3 4 5 7 

7. De Koning 1 2 3 4 5 7 

8. De politieke partij waarvoor 
u gewoonlijk stemt 

1 2 3 4 5 7 

 
 
 
 

86 Sommigen zeggen dat we een Koning nodig hebben in België. Anderen zeggen dat we 
 geen Koning nodig hebben. Nog anderen hebben daar geen mening over. En U, welk van 
 deze opvattingen komt het dichtst bij Uw opvattingen hierover?  
 
 België heeft een Koning nodig 1 
 België heeft geen Koning nodig 2 
 Heb geen mening hierover 3 

_______________________________________________________________________________ 

87 Bent U akkoord of niet akkoord met de volgende uitspraken? Gebruik kaart 51 om te 
 antwoorden.  
 

  

Helemaa
l eens Eens 

Noch 
eens 
noch 

oneens Oneens 
Helemaa
l oneens  

Geen 
mening 

1. De informatie over het familieleven 
van de koninklijke familie verwijdert 
ons teveel van de echte problemen 
van onze samenleving. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

7 

2. We mogen blij zijn dat we een 
koning hebben, want anders zou 
België uit elkaar vallen. 

1 2 3 4 5  7 

3. In een moderne democratie zoals 
de onze, is een koningshuis uit de 
tijd. 

1 2 3 4 5  7 

4. De koning is belangrijk voor het 
internationale prestige van ons 
land. 

1 2 3 4 5  7 

5. De koning zou meer te zeggen 
moeten hebben in de politiek. 

1 2 3 4 5  7 

_______________________________________________________________________________ 

88 Welke van de volgende opvatting sluit het best aan bij Uw mening in verband met het 
 betalen van belastingen? U kan antwoorden met kaart 52. 
 
 Ik doe het omdat het de plicht is van elke burger 1 
 Ik doe het omdat het verplicht is 2 
 Ik doe het want ik profiteer van de politiek die de staat voert 
 dankzij de opbrengst van de belastingen 3 
 Geen van allen sluit aan bij mijn opvattingen 4 
 Ik heb geen belastbaar inkomen 5 
 Geen menig 7 
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 De volgende vragen gaan opnieuw over politieke opvattingen. 

89 Op dit ogenblik hebben de politieke partijen in België beslist om geen enkele alliantie met 
 de partijen van extreem rechts (Vlaams Blok, FN, FNB) aan te gaan. Bent U het hier mee 
 eens?  
 

 Ja 1  V90 
 Neen 2 
 Weet niet 7  V90 

 
89.1 Tegenstanders van deze werkwijze gebruiken wel eens verschillende argumenten, welk van 
 de volgende argumenten komt overeen met Uw mening of bent u tegen deze werkwijze 
 voor een andere reden. U kan antwoorden met kaart 53. 
 
 Omdat hun standpunten verdienen om in overweging genomen te worden 1 
 Omdat dat hun publiciteit bezorgd 2 
 In een democratie hebben alle partijen het recht 
 behandeld te worden zoals de anderen 3 
 Andere 4 

_______________________________________________________________________________ 

90 De vorige nationale regering heeft voor de nationale verkiezingen een kiesdrempel van 5% 
 ingevoerd in elke provincie. Partijen die onder deze drempel blijven krijgen geen 
 verkozenen in het parlement. Bent U voor of tegen deze maatregel, of heeft U daar geen 
 mening over?  
 
 Voor 1 
 Tegen 2 
 Geen mening 3 
 
90.1 Heeft het bestaan van zo een kiesdrempel Uw stemgedrag in 2003 beïnvloedt? 
 
 Ja 1 

 Neen 2 

_______________________________________________________________________________ 

91 Sommige mensen voelen zich eerder links, anderen voelen zich eerder rechts, nog 
 anderen voelen zich noch links, noch rechts. En U hoe voelt U zich? Eerder links, eerder 
 rechts, noch links noch rechts?  
 
 Eerder links 1 
 Eerder rechts 2 
 Noch links, noch rechts 3 
 Weet niet 7 
 
 

 Hier is een lijstje van zaken die mensen wel eens doen tijdens verkiezingen. Welke van 
 deze dingen deed U tijdens de campagne voor de verkiezingen van 2003?  
 
92.1 Praten met andere mensen om hen te overtuigen te stemmen voor een bepaalde partij of 
 kandidaat? 

 
 Ja 1 
 Neen 2  V92.2 
92.1.1 Hoe vaak hebt U dit gedaan?  Zeer veel, soms of zelden? 

 
 Zeer veel 1 
 Soms 2 
 Zelden 3 
 
92.2 Uw steun laten zien voor een bepaalde partij of kandidaat door bijvoorbeeld deel te nemen 
 aan politieke meetings, een affiche op te hangen of op een andere manier. 

 
 Ja 1 
 Neen 2  V93 
92.2.1 Hoe vaak hebt U dit gedaan?  Zeer veel, soms of zelden? 

 
 Zeer veel 1 
 Soms 2 
 Zelden 3 

_______________________________________________________________________________ 

93 Bent U tijdens de campagne voor de verkiezingen van mei 2003 gecontacteerd geweest 
 door een kandidaat of door iemand van een politieke partij om U te overtuigen om voor hen 
 te stemmen? 
 

 Ja 1 
 Neen 2 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

94 Kan U me zeggen hoe sterk U het eens of oneens bent met de volgende uitspraak. Een 
 democratie kent vele problemen, maar het is de beste vorm van regeren die er is. Bent u 
 het daar zeer sterk mee eens, eens, oneens of zeer sterk mee oneens? 
 
 Zeer sterk eens 1 
 Eens 2 
 Oneens 3 
 Zeer sterk oneens 4 
 Weet niet 7 
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95 Als U nadenkt over de praktijk van de verkiezingen in België. Hoe goed verzekeren 

 verkiezingen dat de opvattingen van de kiezers worden vertegenwoordigd door de 

 verkozenen. Zeer goed, redelijk goed, niet goed of helemaal niet goed? 

 
 Zeer goed 1 
 Redelijk goed 2 
 Niet goed 3 
 Helemaal niet goed 4 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

96 Ik zou graag weten wat U denkt van de volgende partijen. Nadat ik de naam van de partij 
 gelezen heb kan U de betreffende partij scoren op een schaal van 0 tot 10. 0 staat voor dat 
 U de partij totaal niet sympathiek vindt en 10 dat U deze partij zeer sympathiek vindt. Hoe 
 sympathieker U de partij vindt, hoe meer punten U die partij geeft. Als ik partijen vernoem 
 waarvan U nog nooit gehoord hebt of waarvan U niet genoeg afweet, zeg het me dan maar. 
 U kan kaart 54 gebruiken om te antwoorden 
 
 
 
 

96.1 Om te beginnen Agalev Vaknummer ......  
96.2 En de CD&V?  Vaknummer ......  
96.3 En de VLD?  Vaknummer ......  
96.4 En de SP.A?  Vaknummer ......  
96.5 En het Vlaams Blok?  Vaknummer ......  
96.6 En de N-VA?  Vaknummer ......  
96.7 En SPIRIT  Vaknummer ...... 

_______________________________________________________________________________ 

97 Hebt U de laatste vijf jaar een van de volgende zaken gedaan om uw mening over iets 
 kenbaar te maken over iets dat de regering wel of niet zou moeten doen?  
 
97.1 Een politieker of een regeringsvertegenwoordiger persoonlijk, schriftelijk of op een andere 
 manier gecontacteerd?  
 
 Ja 1 
 Neen 2 
 
97.2 Deelgenomen aan een protest, een mars of een demonstratie? 
 
 Ja 1 
 Neen 2 
 

 

97.3 Samengewerkt met mensen die dezelfde bekommernis deelden? 
 
 Ja 1 
 Neen 2 

_______________________________________________________________________________ 

98 Naar Uw mening, hoeveel respect is er vandaag de dag voor individuele vrijheid en 
 mensenrechten in België? Vindt U dat er zeer veel respect is voor individuele vrijheid en 
 mensenrechten, een beetje respect, niet zo veel respect of helemaal geen respect?  
 
 Zeer veel respect  1 
 Een beetje respect 2 
 Niet zo veel respect 3 
 Helemaal geen respect 4 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

99 Volgens sommige mensen komt ook in België corruptie voor in de politiek en worden 
 bijvoorbeeld politici omgekocht. Naar Uw mening, hoe wijdverspreid is corruptie zoals het 
 aanvaarden van omkoopsommen onder de politici in België? Is het zeer wijdverspreid, een 
 beetje wijdverspreid, niet wijdverspreid of gebeurt het haast niet?  
 
 Zeer wijdverspreid 1 
 Een beetje wijdverspreid 2 
 Niet wijdverspreid 3 
 Gebeurt haast niet 4 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

 Ik ga u nu een aantal stellingen voorleggen in verband met opiniepeilingen naar politieke 

 voorkeur en stemgedrag. 

 
100 Denkt u dat opiniepeilingen naar politieke voorkeur bijna altijd correct zijn, in de meeste 
 gevallen correct zijn, soms correct zijn, of slechts zelden correct zijn bij het voorspellen van 
 de verkiezingsuitslag? U kan kaart 55 gebruiken om te antwoorden. 

 
 Bijna altijd correct 1 
 Meestal correct 2 
 Soms correct 3 
 Slechts zelden correct 4 
 Nagenoeg nooit correct 5 
 Weet niet 7 

0=‘niet sympathiek;  10=‘zeer sympathiek’;  77=‘weet niet’ 
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101 Denkt u dat mensen tijdens een opiniepeiling naar politieke voorkeur eerlijk antwoorden als 
 ze gevraagd worden op welke partij ze zullen stemmen? Antwoordt bijna iedereen naar 
 waarheid, de meeste, ongeveer de helft, een minderheid of slechts weinigen naar 
 waarheid? U kan kaart 56 gebruiken. 
 

 Bijna iedereen antwoordt eerlijk 1 
 De meeste antwoorden eerlijk 2 
 Ongeveer de helft antwoordt eerlijk 3 
 Een minderheid antwoordt eerlijk 4 
 Slechts weinigen antwoorden eerlijk 5 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

102 In welke mate denkt u dat opiniepeilingen naar politieke voorkeur nuttig zijn voor de 
 bevolking? Denkt u dat ze zeer nuttig zijn, redelijk nuttig, niet nuttig, maar ook niet 
 nutteloos, redelijk nutteloos, of hebben ze helemaal geen nut? U kan kaart 57 gebruiken. 
 

 Zeer nuttig 1 
 Redelijk nuttig 2 
 Niet nuttig, maar ook niet nutteloos 3 
 Redelijk nutteloos 4 
 Helemaal geen nut 5 
 Weet niet 7 

_______________________________________________________________________________ 

103 Denkt u dat de resultaten van opiniepeilingen naar politieke voorkeur beslissingen kunnen 
 beïnvloeden? Denkt u dat dit zeer veel gebeurt, veel gebeurt, soms gebeurt of slechts 
 zelden gebeurt of bijna nooit? U kan kaart 58 gebruiken. 
 

 Zeer veel gebeurt 1 
 Veel gebeurt 2 
 Soms gebeurt 3 
 Zelden gebeurt 4 
 Bijna nooit gebeurt 5 
 Weet niet 7 
_______________________________________________________________________________ 
 

104 Als men u een week voor de verkiezingen zou opbellen en u vragen om mee te werken aan 
 een opiniepeiling naar politieke voorkeur, zou u dan zeker meewerken, waarschijnlijk 
 meewerken, misschien meewerken maar misschien ook niet, waarschijnlijk niet meewerken, 
 of zeker niet meewerken? U kan kaart 59 gebruiken. 
 

 Zeer meewerken 1 
 Waarschijnlijk meewerken 2 
 Misschien meewerken, maar misschien ook niet 3 
 Waarschijnlijk niet meewerken 4 
 Zeker niet meewerken 5 
 Weet niet 7 
 Om af te ronden nog een vraag over dit interview zelf. 

105 Hoe moeilijk of gemakkelijk vond U in het algemeen het beantwoorden van de vragen van 
 het voorbije interview? U kan kaart 60 gebruiken om te antwoorden. 

 

 Zeer moeilijk 1 
 Moeilijk 2 
 Niet moeilijk maar ook niet gemakkelijk 3 
 Gemakkelijk 4 
 Zeer gemakkelijk 5 
 Weet niet 7 
_______________________________________________________________________________ 
 
 Zo, het mondelinge interview zit erop. Wij danken u van harte voor Uw tijd en Uw 
 medewerking aan dit onderzoek. Het is voor ons in ieder geval zeer nuttig dat U met dit 
 onderzoek meewerkt. Toch zou ik U nog iets willen vragen. Omdat wij het mondelinge 
 interview niet nog langer wilden maken hebben wij een aantal belangrijke zaken in een 
 korte schriftelijke vragenlijst geplaatst. Mag ik U vragen dat U deze vragenlijst in de loop 
 van de volgende week zou invullen en opsturen naar de universiteit. U hoeft geen 
 postzegels meer te kleven. En nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking.  

 

106 

 

Noteer het nummer van de respondent op de drop off 

 

 

 
Vooraleer aan een volgend interview te beginnen, overloop nog even de 

volgende vragen 
• Hebt U op de schriftelijke vragenlijst het respondentennummer 

ingevuld? 

• Zijn alle vragen in de vragenlijst die beantwoord hadden moeten worden ook 
effectief beantwoord? 

• Is op de kaft van de vragenlijst het respondentnummer en uw naam 
vermeld?  

• Is het contactblad voor dit interview volledig ingevuld?  

• Vergeet hierna het interviewerrapport niet in te vullen. 

• Is het begin- en eind uur ingevuld? 

Noteer de juiste tijd: 
......... uur      .......... min 
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IN TE VULLEN DOOR DE INTERVIEWER 
 

200 Waren er, buiten Uzelf en de respondent, tijdens het interview nog andere personen 
 aanwezig die de vragen en antwoorden konden horen? 
 

 Niemand aanwezig 1 V203 
 Anderen aanwezig 2 
_______________________________________________________________________________ 

201 Wie waren aanwezig? 

 

De relatie tot de respondent aanduiden. 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 

 Partner 1 
 Kinderen 2 
 Partner en kinderen 3 
 Ouder(s) en/of schoonouder(s) 4 
 Broer(s) en/of zus(sen) 5 
 Anderen 6 
_______________________________________________________________________________ 

202 Heeft iemand van die aanwezigen zich nooit, af en toe, of voortdurend met het interview 
 bemoeid? 
 

 Nooit 1 
 Af en toe 2 
 Voortdurend 3 

_______________________________________________________________________________ 

203 Heeft de respondent vragen ter verduidelijking gesteld? 
 

 Zeer veel 1 
 Veel 2 
 Af en toe 3 
 Bijna nooit 4 
 Nooit 5 
_______________________________________________________________________________ 
 

204 Heeft U bij de respondent weerstand ondervonden bij het beantwoorden van sommige 
 vragen?  
 

 Zeer veel 1 
 Veel 2 
 Af en toe 3 
 Bijna nooit 4 
 Nooit 5 
 

205 Hoe beoordeelt U de motivatie van de respondent om mee te werken?  
 

 Zeer gemotiveerd 1 
 Tamelijk gemotiveerd 2 
 Eerder onverschillig 3 
 Terughoudend 4 
 Zeer terughoudend 5 
_______________________________________________________________________________ 

206 Hoe beoordeelt U over het algemeen genomen de capaciteit van de respondent om de in 
 het interview gestelde vragen te begrijpen en een voor hem/haarzelf zinvol antwoord te 
 geven? 

 
 Zeer hoog 1 
 Hoog 2 
 Voldoende 3 
 Gering 4 
 Zeer gering 5 
 Totaal onvoldoende 6 
_______________________________________________________________________________ 

207 Heeft U nog bijzondere opmerkingen bij dit interview? 
 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 207.1  

 Er zijn bijzondere opmerkingen bij dit interview 1 
 Er zijn GEEN 2 
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KAARTEN 

 

Remark: During the face to face interview each card was shown on a 

separate page. Due to space constraints, different answercards are 

here shown on one page. 
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KAART 1 

 

 

 1 Gepensioneerd (brugpensioen, pré-pensioen, enz.)  

 2 Huisvrouw/-man 

 3 Op ziekte- of bevallingsverlof  

 4 Met verlof zonder wedde/loopbaanonderbreking 

 5 Arbeidsongeschikt 

 6 Werkloos 

 7 Op zoek naar een eerste werk (niet werkloos) 

 8 Volgt volledig dagonderwijs 

 9 Doet wat anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAART 2 

 

 

 1 Landbouw en visserij 

 2 Delfstoffenwinning en industrie 

 3 Energie- en waterleidingbedrijven 

 4 Bouwnijverheid 

 5 Handel 

 6 Horeca 

 7 Vervoer/Transport 

 8 Communicatie en informatica 

 9 Financiële instellingen (banken, verzekeringen) 

 10 Zakelijke dienstverlening 

 11 Openbaar bestuur / Openbare sector 

 12 Onderwijs 

 13 Gezondheids- en welzijnszorg 

 14 Cultuur en overige dienstverlening 

 15 Andere 
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KAART 3 

 

 

 1 Geen 

 2 Lager onderwijs 

 3 Lager secundair beroeps (BSO) 

 4 Lager secundair technisch (TSO) (A3) 

 5 Lager secundair algemeen (ASO) 

 6 Hoger secundair beroeps (BSO) 

 7 Hoger secundair handel, technisch (TSO) (A2) 

 8 Hoger secundair algemeen (ASO) 

 9 Niet universitair hoger onderwijs (A1) 

 10 Universitair 

 11 Ander 

 

KAART 4 

 

 

 1 De arbeidersklasse 

 2 De lagere middenklasse 

 3 De hogere middenklasse 

 4 De hogere klasse 

 

 

KAART 5 
 
 

 1 Ongelovig 

 2 Vrijzinnig 

 3 Protestant 

 4 Katholiek 

 5 Christelijk gelovig maar niet katholiek 

 6 Moslim/Islam 

 7 Jodendom 

 8 Oosterse religie: Hindoïsme / Boedisme  

  Shintoïsme/ … 

 9 Andere 

 10 Geen enkele 
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KAART 6 
 

 

 1 Nooit 

 2 Zeer zelden 

 3 Enkele keren per jaar op kerkelijke of godsdienstige  

  feestdagen (Kerstmis, Pasen of andere) 

 4 Maandelijks 

 5 Meermaals per maand 

 6 Wekelijks (of meer) 

 

 

KAART 7 

 

 

 1 Helemaal eens 

 2 Eens 

 3 Noch eens, noch oneens 

 4 Oneens 

 5 Helemaal oneens 

 

 

 

 

 

KAART 8 

 

 

Links Rechts 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Links Rechts 
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KAART 9 

 

 

 1 VLD  

 2 SP.A-SPIRIT 

 3 CD&V 

 4 Vlaams Blok 

 5 N-VA 

 6 Agalev 

 7 RESIST 

 8 Vivant 

 9 PS 

 10 MR 

 11 CDH 

 12 Ecolo 

 13 Front National 

 14 PTB-UA 

 15 Andere partij 

 

 

 

 

 

 

KAART 10 

 

 

 1 Enkel kandidaten 

 2 Meer kandidaten dan programma 

 3 Gelijk kandidaten en programma 

 4 Meer programma dan kandidaten 

 5 Enkel programma 

 

 

KAART 11 

 

 

 1 Enkel beleid uit het verleden 

 2 Meer verleden dan toekomst 

 3 Gelijk beleid verleden en programma toekomst 

 4 Meer toekomst dan verleden 

 5 Enkel toekomstig programma 
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KAART 12 

 

 

 1 Dag zelf van de verkiezingen 

 2 Laatste dagen vóór de verkiezingen 

 3 Laatste weken vóór de verkiezingen 

 4 Bij het begin van de verkiezingscampagne 

 5 Langer van te voren 

 

 

KAART 13 

 

 

 1 Altijd 

 2 Meestal 

 3 Soms 

 4 Nooit 

 

 

 

 

 

 

 

KAART 14 

 

 

 1 Agalev 

 2 CVP 

 3 VLD 

 4 SP 

 5 Vlaams Blok 

 6 VU 

 7 WOW 

 8 PVDA-AE 

 14 PS 

 15 PSC 

 16 PRL-FDF 

 17 Ecolo 

 18 Front National 

 19 AGIR 

 20 PTB 
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KAART 15 

 

 

Helemaal niet  Uitzonderlijk 

belangrijk belangrijk 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Helemaal niet  Uitzonderlijk 

belangrijk belangrijk 

 

 

KAART 16 

 

 

 1 Zeer tevreden 

 2 Eerder tevreden 

 3 Niet tevreden, niet ontevreden 

 4 Eerder ontevreden 

 5 Zeer ontevreden 

 

 

 

 

 

KAART 17 

 

 

 1 Helemaal eens 

 2 Eens 

 3 Noch eens, noch oneens 

 4 Oneens 

 5 Helemaal oneens 

 

 

 

KAART 18 

 

 

 1 Heel veel 

 2 Veel 

 3 Tamelijk 

 4 Weinig 

 5 Geen 
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KAART 19 

 

 

 1 (Bijna) altijd 

 2 Vaak 

 3 Zo nu en dan 

 4 Zelden 

 5 Nooit 

 

 

 

 

KAART 20 

 

 

Niet katholiek Katholiek 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Niet katholiek Katholiek 

 

 

 

 

 

KAART 21 

 

 

Ondernemingen moeten  Gemeenschap moet 

volledig vrij zijn toezicht houden 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ondernemingen moeten  Gemeenschap moet 

volledig vrij zijn toezicht houden 

 

 

KAART 22 

 

 

Dezelfde Minder 

rechten rechten 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Dezelfde Minder 

rechten rechten 
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KAART 23 

 

 

Milieu Werk 

behoud gelegenheid 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Milieu Werk 

behoud gelegenheid 

 

 

 

KAART 24 

 

 

Openbare  Vrije menings- 

orde uiting 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Openbare  Vrije menings- 

orde uiting 

 

 

 

KAART 25 

 

 

Kwaliteit van Behoud van hoge 

het leven economische groei 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Kwaliteit van Behoud van hoge 

het leven economische groei 

 

 

 

KAART 26 

 

 

Vlaanderen moet België moet 

alles beslissen alles beslissen 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Vlaanderen moet België moet 

alles beslissen alles beslissen 
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KAART 27 

 

 

 1 Het herstel van de unitaire Belgische staat 

 2 Een federale staat maar met meer bevoegdheden voor de 

centrale overheid dan nu het geval is 

 3 Een federale staat maar met meer bevoegdheden voor 

  de gemeenschappen en gewesten dan nu het geval is 

 4 De huidige situatie moet behouden blijven 

 5 Andere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAART 28 

 

 

 1 Orde handhaven in het land  

 2 De mensen meer inspraak geven in de 

  regeringsbeslissingen  

 3 Prijsstijgingen tegengaan  

 4 De vrije meningsuiting beschermen  

 5 Behouden van een hoge graad van economische groei  

 6 Het land verzekeren van een sterk leger  

 7 De mensen meer inspraak geven in beslissingen op  

  het werk en in hun gemeente  

 8 De leefomgeving van de mensen verbeteren  

 9 Een stabiele economie behouden  

 10 Misdadigheid bestrijden  

 11 Een vriendelijkere en minder onpersoonlijke 

  samenleving uitbouwen  

 12 Een samenleving uitbouwen waar ideeën belangrijker 

  zijn dan geld  
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KAART 29 

 

 

 1 Helemaal eens 

 2 Eens 

 3 Noch eens, noch oneens 

 4 Oneens 

 5 Helemaal oneens 

 

 

 

KAART 30 

 

 

 1 Zeer goed werk 

 2 Goed werk 

 3 Slecht werk 

 4 Zeer slecht werk 

 

 

 

 

 

 

KAART 31 

 

 

Onaanvaardbaar  Aanvaardbaar 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Onaanvaardbaar  Aanvaardbaar 

 

 

 

 

KAART 32 

 

 

 1 Zeer tevreden 

 2 Eerder tevreden 

 3 Eerder niet tevreden 

 4 Helemaal niet tevreden 
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KAART 33 

 

 

 1 Helemaal eens 

 2 Eens 

 3 Noch eens, noch oneens 

 4 Oneens 

 5 Helemaal oneens 

 

 

 

 

KAART 34 

 

 

Het maakt een groot Het maakt geen 

verschil wie aan de macht  is verschil wie aan de macht is 
 

1 2 3 4 5 
 

Het maakt een groot Het maakt geen 

verschil wie aan de macht  is verschil wie aan de macht is 

 

 

 

KAART 35 

 

 

Voor wie mensen stemmen Voor wie mensen stemmen 

maakt geen verschil voor maakt een groot verschil 

wat gebeurt voor wat gebeurt 
 

1 2 3 4 5 
 

Voor wie mensen stemmen Voor wie mensen stemmen 

maakt geen verschil voor maakt een groot verschil 

wat gebeurt voor wat gebeurt 
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KAART 36 

 

 

 1 Interesse 

 2 Wantrouwen 

 3 Verveling 

 4 Respect 

 5 Afkeer 

 6 Hoop 

 7 Angst 

 8 Vertrouwen 

 

 

KAART 37 

 

 

 1 Helemaal eens 

 2 Eens 

 3 Noch eens, noch oneens 

 4 Oneens 

 5 Helemaal oneens 

 

 

 

 KAART 38 

 

 

 1 Katholiek 

 2 Socialistisch 

 3 Liberaal 

 4 Vrijzinnig 

 5 Vlaams-Nationaal 

 6 Pluralistisch 

 7 Heeft geen strekking 

 8 Andere strekking 

 

 

KAART 39 

 

 

 1 Helemaal eens 

 2 Eens 

 3 Noch eens, noch oneens 

 4 Oneens 

 5 Helemaal oneens 
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KAART 40 

 

 

 1 België 

 2 Franstalige Gemeenschap 

 3 Vlaamse Gemeenschap/ Gewest 

 4 Duitstalige Gemeenschap 

 5 Waals Gewest 

 6 Brussels Gewest 

 7 Provincie 

 8 Gemeente of stad 

 

 

KAART 41 

 

 

 1  Dichter bij een Nederlander 

 2  Dichter bij een Franstalige Belg 

 3  Geen verschil  tussen beiden 

 4  Dat hangt ervan af 

 

 

 

 

KAART 42 

 

 

 1 Ik voel me enkel Vlaming 

 2 Ik voel me meer Vlaming dan Belg 

 3 Ik voel me evenveel Vlaming als Belg 

 4 Ik voel me meer Belg dan Vlaming 

 5 Ik voel me enkel Belg 

 

 

 

 

 

KAART 43 

 

 

Zeer Zeer 

ontevreden tevreden 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Zeer Zeer 

ontevreden tevreden 
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KAART 44 

 

 

Veel minder Veel meer 

tevreden tevreden 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Veel minder Veel meer 

tevreden tevreden 

 

 

KAART 45 

 

 

 1 We hebben meer dan genoeg, we kunnen zelfs sparen 

 2 We hebben juist voldoende om zonder moeilijkheden 

  rond te komen 

 3 We hebben niet genoeg en hebben moeilijkheden om 

  rond te komen 

 4 We hebben niet genoeg en zeer grote moeilijkheden 

  om rond te komen 

 

 

 

 

KAART 46 

 

 

Altijd onveilig Altijd veilig 
 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
 

Altijd onveilig Altijd veilig 

 

 

 

KAART 47 

 

 

 1 Helemaal eens 

 2 Eens 

 3 Noch eens, noch oneens 

 4 Oneens 

 5 Helemaal oneens 
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KAART 48 

 

 

 1 Zeer zeker 

 2 Waarschijnlijk wel 

 3 Niet zo zeker 

 4 Waarschijnlijk niet 

 5 Zeker niet 

 

 

 

 

KAART 49 

 

 

 1 Helemaal eens 

 2 Eens 

 3 Noch eens, noch oneens 

 4 Oneens 

 5 Helemaal oneens 

 

 

 

 

KAART 50 

 

 

 1 Zeer veel vertrouwen 

 2 Veel vertrouwen 

 3 Noch veel, noch weinig vertrouwen 

 4 Weinig vertrouwen 

 5 Zeer weinig vertrouwen 

 

 

 

 

KAART 51 

 

 

 1 Helemaal eens 

 2 Eens 

 3 Noch eens, noch oneens 

 4 Oneens 

 5 Helemaal oneens 
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KAART 52 

 

 

 1 Ik doe het omdat het de plicht is van elke burger 

 2 Ik doe het omdat het verplicht is 

 3 Ik doe het want ik profiteer van de politiek die de 

  staat voert dankzij de opbrengsten van de belastingen 

 4 Geen van allen sluit aan bij mijn opvattingen 

 5 Ik heb geen belastbaar inkomen 

 

 

KAART 53 

 

 

 1 Omdat hun standpunten in overweging dienen 

  genomen te worden 

 2 Omdat het hun publiciteit bezorgd 

 3 In een democratie hebben alle partijen het recht  

  behandeld te worden zoals de anderen 

 4 Andere 

 

 

 

 

KAART 54 

 

 

Niet Zeer 

Sympathiek sympathiek 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Niet Zeer 

Sympathiek sympathiek 

 

 

KAART 55 

 

 

 1 Bijna altijd correct 

 2 Meestal correct 

 3 Soms correct 

 4 Slechts zelden correct 

 5 Nagenoeg nooit correct 
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KAART 56 

 

 

 1 Bijna iedereen antwoordt eerlijk 

 2 De meeste antwoorden eerlijk 

 3 Ongeveer de helft antwoord eerlijk 

 4 Een minderheid antwoord eerlijk 

 5 Slechts weinigen antwoorden eerlijk 

 

 

 

KAART 57 

 

 

 1 Zeer nuttig 

 2 Redelijk nuttig 

 3 Niet nuttig, maar ook niet nutteloos 

 4 Redelijk nutteloos 

 5 Helemaal geen nut 

 

 

 

 

 

KAART 58 

 

 

 1 Zeer veel 

 2 Veel 

 3 Soms 

 4 Zelden 

 5 Bijna nooit 

 

 

 

KAART 59 

 

 

 1 Zeker meewerken 

 2 Waarschijnlijk meewerken 

 3 Misschien meewerken, maar misschien ook niet 

 4 Waarschijnlijk niet meewerken 

 5 Zeker niet meewerken 
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KAART 60 

 

 

 1 Zeer moeilijk 

 2 Moeilijk 

 3 Niet moeilijk maar ook niet gemakkelijk 

 4 Gemakkelijk 

 5 Zeer gemakkelijk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formulier A 
 

 1 De positie van België met betrekking tot de oorlog in Irak  
 2 De nachtvluchten  
 3 De verkeersveiligheid  
 4 Openbaar vervoer  
 5 Criminaliteit  
 6 De belastingshervorming  
 7 De vluchtelingen  
 8 De kwaliteit van het voedsel  
 9 De vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel  
 10 Werkgelegenheid / tewerkstelling  
 11 Het milieu  
 12 De wapenhandel  
 13 Het verbod van tabaksreclame op sportmanifestaties  
 14 De migranten  
 15 De financiering van pensioenen  
 16 Het gedogen van soft-drugs  
 17 De wet op de misdaden tegen de menselijkheid  
 18 De toekomst van de openbare ondernemingen: NMBS,  
  SABENA, De Post, … 
 19 Euthanasie  
 20 Faillissementen van ondernemingen 
 21 Het cordon sanitair rond het Vlaams Blok  
 22 De bescherming van kinderen  
 23 De hervorming van de overheidsadministratie 
   (Copernicus)  
 24 De uitstap uit de kernenergie  
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Formulier B 
 

 1 VLD  

 2 SP.A-SPIRIT 

 3 CD&V 

 4 Vlaams Blok 

 5 N-VA 

 6 Agalev/Groen! 

 7 RESIST 

 8 Vivant 

 9 PS 

 10 MR 

 11 CDH 

 12 Ecolo 

 13 Front National 

 14 PTB-UA 

 50 Andere partij 




