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Doel van dit onderzoek 

Met deze bevraging willen we te weten komen wat de kiezers vinden van de voorbije verkiezingen. Wie heeft 
een stem uitgebracht en waarom? Welke thema’s waren doorslaggevend? Die vragen staan centraal in deze 
vragenlijst. Het is enkel door uw antwoord dat we een betrouwbaar beeld kunnen krijgen van de inzet van de 
verkiezingen. 

U kan de vragenlijst op twee verschillende manieren invullen: op papier of online, aan u de keuze. Als u de 
vragenlijst liever online invult, ga dan naar http://kuleuven.be/verkiezingsonderzoek2019 en klik op ‘Online 
vragenlijst’. Er zal u gevraagd worden naar uw deelnemerscode. Deze vindt u op de achterkant van deze 
vragenlijst onderaan. Als u liever op papier antwoordt, kan u deze vragenlijst invullen en gratis terugsturen in 
de kleinere bruine antwoordenvelop. U hoeft daar geen postzegel op te plakken. 

Praktisch 

Het duurt ongeveer 30 minuten om de vragenlijst in te vullen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, we 
willen enkel uw mening. 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Uw recht op privacy wordt beschermd door de Europese Verordening 
inzake Databescherming (GDPR). Voor al uw vragen kunt u terecht op het gratis nummer 0800/ 80 162. 

Voor de bevraging hebben wij uw geïnformeerde toestemming nodig. U vindt uitgebreide informatie hierover 
in de begeleidende brief. 

Lees dit eerst aandachtig voor u aan de vragenlijst begint: 

• We zijn geïnteresseerd in uw spontane meningen, opvattingen en inzichten. Duid dus het 
antwoord aan dat het best uw persoonlijke mening weergeeft. 

• Er zijn geen goede of foute antwoorden.  
• Lees de vragen aandachtig voordat u ze beantwoordt. 

 

Geef slechts één antwoord per vraag. Maak het vakje zwart zoals in het voorbeeld hieronder:  

 
of omcirkel het cijfer dat overeenkomt met uw antwoord: 

 

Contactgegevens 

Prof. Marc Hooghe  
Centrum voor Politicologie, KU Leuven 
Parkstraat 45 bus 3602, 3000 Leuven 
e-mail: verkiezingsonsderzoek@kuleuven.be 
Telefoon (gratis nummer): 0800/62 160 
 

http://kuleuven.be/verkiezingsonderzoek2019
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1. Wat is uw geslacht? 

□ 1 vrouw □ 2 man □ 3 ander 

2. Wat is uw geboortejaar? 

geboortejaar (vier cijfers):   __   __  __  __  

3. Hoe geïnteresseerd bent u in politiek in het algemeen? 

heel erg  
geïnteresseerd 

redelijk  
geïnteresseerd 

nauwelijks 
geïnteresseerd 

helemaal niet 
geïnteresseerd 

1 2 3 4 

4. Hoe aandachtig volgt u politieke onderwerpen op TV, op de radio, in kranten, of via het internet? 

van heel dichtbij van dichtbij eerder van op afstand helemaal niet 

1 2 3 4 

5. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling? “Ik denk dat ik de belangrijkste 
politieke onderwerpen van ons land begrijp.”  

helemaal  
eens 

eerder 
 eens 

niet eens,  
niet oneens 

eerder  
oneens 

helemaal  
oneens 

1 2 3 4 5 

6. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

 helemaal 
eens 

eerder 
eens 

niet eens, 
niet 

oneens 

eerder 
oneens 

helemaal 
oneens 

Wat men in de politiek ‘het sluiten van 
compromissen’ noemt, is eigenlijk 
gewoon het verraden van je principes. 

1 2 3 4 5 

De meeste politici geven niets om het 
volk. 

1 2 3 4 5 

De meeste politici zijn te vertrouwen. 1 2 3 4 5 

De politici vormen het grootste probleem 
in België. 

1 2 3 4 5 

Een sterke regeringsleider is goed voor 
België, ook als die leider de regels 
ombuigt om dingen voor elkaar te krijgen. 

1 2 3 4 5 

De belangrijkste politieke beslissingen 
moeten door het volk genomen worden 
en niet door politici. 

1 2 3 4 5 

De meeste politici zijn alleen maar 
geïnteresseerd in de belangen van rijke en 
machtige mensen. 

1 2 3 4 5 
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7. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over minderheidsgroepen in ons 
land?  

 helemaal 
eens 

eerder  
eens 

niet eens, 
niet oneens 

eerder 
oneens 

helemaal 
oneens 

Minderheidsgroepen moeten zich 
aanpassen aan de gewoontes en 
tradities van ons land. 

1 2 3 4 5 

De wil van de meerderheid moet 
altijd de bovenhand krijgen, zelfs 
ten koste van de rechten van 
minderheidsgroepen.  

1 2 3 4 5 

8. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen over immigranten in ons land?  

 helemaal 
eens 

eerder  
eens 

niet eens, 
niet oneens 

eerder 
oneens 

helemaal 
oneens 

Immigranten zijn over het 
algemeen goed voor de Belgische 
economie. 

1 2 3 4 5 

De cultuur in ons land wordt 
bedreigd door immigranten. 1 2 3 4 5 

Immigranten zorgen voor meer 
criminaliteit in België. 1 2 3 4 5 

9. Sommige mensen zeggen dat de volgende dingen belangrijk zijn om een echte Belg te zijn. Anderen 
zeggen dat ze niet belangrijk zijn. Hoe belangrijk zijn volgens u de volgende dingen om een echte Belg 
te zijn? 

 heel  
belangrijk 

redelijk 
belangrijk 

weinig 
belangrijk 

helemaal niet 
belangrijk 

Dat men geboren is in België. 1 2 3 4 

Dat je grootouders geboren zijn in 
België. 

1 2 3 4 

Dat men Nederlands, Frans of Duits 
kan spreken. 

1 2 3 4 

Dat men de Belgische gewoontes en 
tradities volgt. 

1 2 3 4 

10. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de manier waarop de democratie werkt in België? 

zeer tevreden tamelijk tevreden niet erg tevreden helemaal niet tevreden 

1 2 3 4 
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11. Hoe vaak komt volgens u corruptie (bijv. het aannemen van steekpenningen) voor onder politici in 
België?  

heel vaak soms zelden bijna nooit 

1 2 3 4 

12. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

 helemaal 
eens 

eerder  
eens 

niet eens, 
niet oneens 

eerder 
oneens 

helemaal 
oneens 

De inkomensverschillen in België 
zijn te groot. 

1 2 3 4 5 

De overheid zou maatregelen 
moeten nemen om 
inkomensverschillen te verkleinen. 

1 2 3 4 5 

13. Deze vraag gaat over inkomstenbelasting. Veronderstel dat een rijke en een arme persoon elk 100 
euro hebben en hierop belastingen moeten betalen. Volgens u, hoeveel euro zou ieder van hen aan 
belastingen moeten betalen op deze 100 euro? 

een rijke persoon 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

een arme persoon 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

14. Geef hieronder aan of de overheid meer of minder zou moeten uitgeven aan deze zaken. Denk eraan 
dat als u “meer” zegt, dit een verhoging van de belastingen kan inhouden en als u “minder” zegt, dit 
een vermindering van de dienstverlening kan betekenen. 

 veel meer iets meer evenveel iets 
minder 

veel 
minder 

ik weet  
het niet 

milieubeleid 1 2 3 4 5 11 

defensie 1 2 3 4 5 11 

bedrijven en industrie 1 2 3 4 5 11 

politie en ordehandhaving 1 2 3 4 5 11 

sociale uitkeringen 1 2 3 4 5 11 

klimaatverandering 1 2 3 4 5 11 

15. Als u nadenkt over het beleid van de federale (Belgische) regering van de voorbije vijf jaar, hoe goed 
of hoe slecht heeft de federale regering het dan in het algemeen gedaan?  

heel goed goed slecht heel slecht 

1 2 3 4 
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16. Is er een bepaalde politieke partij die uw mening vrij goed vertegenwoordigt?  

□ 1 ja □ 2 nee  ga naar vraag 18 

17. Welke politieke partij vertegenwoordigt uw mening het best?  

Open VLD 1 

N-VA 2 

Vlaams Belang 3 

CD&V 4 

PVDA 5 

Groen 6 

sp.a 7 
andere partij: ...................................... 8 

18. Als u kijkt naar de voorbije twaalf maanden, hoe is volgens u de economische toestand van België in 
die periode veranderd?  

veel op vooruit 
gegaan 

een beetje op 
vooruit gegaan 

hetzelfde  
gebleven 

een beetje op 
achteruit gegaan 

veel op achteruit 
gegaan 

1 2 3 4 5 

19. Heeft u zelf een stem uitgebracht tijdens de recente verkiezingen van 26 mei 2019? 

□ 1 ja □ 2  nee (niet zelf)  ga naar vraag 24 

20. Voor welke partij heeft u gestemd tijdens de federale (Belgische) verkiezingen van 26 mei 2019? 

Open VLD 1 

N-VA 2 

Vlaams Belang 3 

CD&V 4 

PVDA 5 

Groen 6 

sp.a 7 

blanco/ongeldig 8 
andere partij: ......................................... 9 
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21. Wat betreft de federale (Belgische) verkiezingen, heeft u voor een partij gestemd of heeft u ook een 
voorkeurstem uitgebracht voor één of meerdere kandidaten? 

1 Ik heb voor één of meerdere specifieke kandidaten gestemd. 
2   Ik heb enkel voor een partij gestemd. 

22. Voor welke partij heeft u gestemd tijdens de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019? 

Open VLD 1 

N-VA 2 

Vlaams Belang 3 

CD&V 4 

PVDA 5 

Groen 6 

sp.a 7 

blanco/ongeldig 8 
andere partij: ................................................. 9 

23. Voor welke partij heeft u gestemd tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement van 26 mei 
2019? 

Open VLD 1 

N-VA 2 

Vlaams Belang 3 

CD&V 4 

PVDA 5 

Groen 6 

sp.a 7 

blanco/ongeldig 8 
andere partij: .......................................................... 9 

24. Voor zover u weet, wat moet u doen indien u niet gaat stemmen bij de verkiezingen? 

 zeker wel waarschijn-
lijk wel 

waarschijn-
lijk niet zeker niet ik weet het 

niet 

een formulier invullen 1 2 3 4 11 

naar de rechtbank gaan 1 2 3 4 11 

een boete betalen 1 2 3 4 11 
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25. Als u terugdenkt aan de vorige verkiezingen van 25 mei 2014, heeft u dan uw stem uitgebracht? 

□ 1 ja □ 2  nee (niet zelf) □ 3  ik had nog geen stemrecht 
Indien “nee (niet zelf) ” of “ik had nog geen stemrecht”, ga naar vraag 29. 

26. Voor welke partij heeft u gestemd tijdens de vorige federale (Belgische) verkiezingen van 25 mei 
2014? 

Open VLD 1 

N-VA 2 

Vlaams Belang 3 

CD&V 4 

PVDA 5 

Groen 6 

sp.a 7 

blanco/ongeldig 8 
andere partij: ............................................... 9 

27. Voor welke partij heeft u gestemd tijdens de vorige Vlaamse verkiezingen van 25 mei 2014? 

Open VLD 1 

N-VA 2 

Vlaams Belang 3 

CD&V 4 

PVDA 5 

Groen 6 

sp.a 7 

blanco/ongeldig 8 
andere partij: ............................................... 9 
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28. Voor welke partij heeft u gestemd tijdens de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement van 25 
mei 2014? 

Open VLD 1 

N-VA 2 

Vlaams Belang 3 

CD&V 4 

PVDA 5 

Groen 6 

sp.a 7 

blanco/ongeldig 8 
andere partij: ............................................... 9 

29. In de politiek wordt soms gesproken over links en rechts. Kan u de volgende partijen plaatsen op een 
schaal van 0 tot 10, waarbij 0 links en 10 rechts betekent? 

 
links  rechts 

Open VLD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N-VA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vlaams Belang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CD&V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

sp.a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u zichzelf dan plaatsen op deze 
schaal? 

links  rechts 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31. Volgens sommigen is stemmen een plicht. Ze vinden dat ze bij elke verkiezing moeten gaan stemmen, 
ongeacht hoe ze denken en voelen over de kandidaten en de partijen. Anderen vinden dat ze vrij zijn 
om te gaan stemmen afhankelijk van hoe ze denken en voelen over de kandidaten en partijen. Hoe 
denkt u daar persoonlijk over, is stemmen eerst en vooral een plicht of eerder een vrije keuze?  

□ 1  plicht □ 2   keuze 

32. Hoe sterk voelt u dit aan als een verplichting of een keuze?  

□ 1 heel sterk  □ 2 nogal sterk □ 3 niet zo sterk 
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33. Vindt u dat stemmen bij de federale (Belgische) verkiezingen verplicht moet zijn, of vindt u dat 
mensen alleen zouden moeten gaan stemmen als ze dat zelf willen?  

een sterke voorkeur voor opkomstplicht 1 

eerder een voorkeur voor opkomstplicht 2 

eerder een voorkeur om mensen te laten stemmen als ze dat zelf willen 3 

een sterke voorkeur om mensen te laten stemmen als ze dat zelf willen 4 

34. Als stemmen niet verplicht was, zou u dan gestemd hebben? 

Ik zou zeker gestemd hebben. 1 

Ik zou waarschijnlijk gestemd hebben. 2 

Ik zou misschien wel of misschien niet gestemd hebben. 3 

Ik zou waarschijnlijk niet gestemd hebben. 4 

Ik zou zeker niet gestemd hebben. 5 

35. Op welke leeftijd zouden, volgens u, burgers stemrecht moeten krijgen?  

op 16-jarige leeftijd 1 

op 18-jarige leeftijd 2 

op 21-jarige leeftijd 3 

andere: …………………………………………………………………. 4 

36. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?  

 helemaal 
eens 

eerder 
eens 

niet eens, 
niet 

oneens 

eerder 
oneens 

helemaal 
oneens 

De politici in ons land moeten de wil van 
het volk volgen. 1 2 3 4 5 

De politieke verschillen tussen de elite 
en het volk zijn groter dan de verschillen 
tussen de mensen onderling. 

1 2 3 4 5 

Ik zou liever vertegenwoordigd worden 
door een burger dan door een 
gespecialiseerde politicus. 

1 2 3 4 5 

Verkozenen praten te veel en doen te 
weinig. 1 2 3 4 5 
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37. Sommige mensen zeggen dat het helemaal niets uitmaakt wie er aan de macht is. Anderen zeggen dat 
het een groot verschil maakt.  

Als 1 betekent dat het helemaal niets uitmaakt wie er aan de macht is en 5 dat het een groot verschil maakt, 
waar plaatst u dan uzelf?  

geen verschil  groot verschil 

1 2 3 4 5 

38. Sommige mensen zeggen dat ongeacht op wie mensen stemmen, dit geen verschil maakt voor wat er 
gebeurt. Anderen zeggen dat op wie mensen stemmen een groot verschil kan maken voor wat er 
gebeurt.  

Als 1 betekent dat het helemaal niets uitmaakt op wie mensen stemmen en 5 dat het een groot verschil maakt, 
waar plaatst u dan uzelf? 

 geen verschil  groot verschil 

stemmen voor het federaal Parlement 1 2 3 4 5 

stemmen voor het Vlaams Parlement 1 2 3 4 5 

stemmen voor het Europees Parlement 1 2 3 4 5 

39. Hoe sympathiek vindt u de volgende politieke partijen?  

U kunt iedere partij een cijfer geven van 0 tot 10 waarbij 0 betekent dat u deze partij zeer onsympathiek vindt 
en 10 dat u deze partij zeer sympathiek vindt. Als u een partij niet kent, geef dat dan aan. 

 zeer onsympathiek  zeer sympathiek ik weet 
het niet 

Open VLD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

N-VA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Vlaams Belang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CD&V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PVDA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Groen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

sp.a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Verkiezingsonderzoek 26 mei 2019 

10 

40. Hoe sympathiek vindt u de volgende partijleiders?  

U kunt iedere partijleider een cijfer geven van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat u deze partijleider zeer 
onsympathiek vindt en 10 dat u deze partijleider zeer sympathiek vindt. Als u een partijleider niet kent, geef 
dat dan aan. 

 zeer onsympathiek  zeer sympathiek ik weet 
het niet 

Gwendolyn Rutten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bart De Wever 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tom Van Grieken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Wouter Beke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Peter Mertens 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Meryem Almaci 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

John Crombez 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41. Over het algemeen, hoe tevreden of ontevreden bent u over de prestaties van de volgende politieke 
partijen als regeringspartijen of als oppositiepartijen in de federale Kamer van Volks-
vertegenwoordigers gedurende de voorbije regeringsperiode? 

 zeer 
ontevreden ontevreden 

niet 
ontevreden, 

niet tevreden 
tevreden zeer 

tevreden 

Vl
aa

m
se

  
pa

rt
ije

n 

Open VLD 1 2 3 4 5 

N-VA 1 2 3 4 5 

Vlaams Belang 1 2 3 4 5 

CD&V 1 2 3 4 5 

PVDA 1 2 3 4 5 

Groen 1 2 3 4 5 

sp.a 1 2 3 4 5 

Fr
an

sa
lig

e 
pa

rt
ije

n 

Ecolo 1 2 3 4 5 

CdH 1 2 3 4 5 

MR 1 2 3 4 5 

PS 1 2 3 4 5 

42. Wanneer u de politieke partijen die in de oppositie zaten gedurende de laatste regering beoordeelt, 
aan welke specifieke factoren denkt u dan?  
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43. In welke mate bent u tevreden of ontevreden over de huidige stand van zaken in België?  

zeer ontevreden ontevreden niet ontevreden, 
niet tevreden tevreden zeer tevreden 

1 2 3 4 5 

44. Hoe verantwoordelijk zijn de volgende politieke partijen, volgens u, voor de huidige stand van zaken in 
België?  

 helemaal niet 
verantwoor-

delijk 

eerder niet 
verantwoor-

delijk 

een beetje 
verantwoor-

delijk 

in grote mate 
verantwoor-

delijk 

volledig 
verantwoor-

delijk 

Vl
aa

m
se

  
pa

rt
ije

n 

Open VLD 1 2 3 4 5 

N-VA 1 2 3 4 5 

Vlaams Belang 1 2 3 4 5 

CD&V 1 2 3 4 5 

PVDA 1 2 3 4 5 

Groen 1 2 3 4 5 

sp.a 1 2 3 4 5 

Fr
an

sa
lig

e 
 

pa
rt

ije
n 

Ecolo 1 2 3 4 5 

CdH 1 2 3 4 5 

MR 1 2 3 4 5 

PS 1 2 3 4 5 

45. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

 helemaal 
eens 

eerder 
eens 

niet eens, 
niet 

oneens 

eerder 
oneens 

helemaal 
oneens 

Het politieke systeem in België stelt 
mensen zoals ik in staat om inspraak te 
hebben in wat de overheid doet. 

1 2 3 4 5 

Ik ben bekwaam om een actieve rol te 
spelen in een groep die zich bezighoudt met 
politieke kwesties. 

1 2 3 4 5 

Het politieke systeem in België stelt 
mensen zoals ik in staat om invloed te 
hebben op de politiek. 

1 2 3 4 5 

Ik voel me bekwaam om deel te nemen aan 
de politiek. 1 2 3 4 5 

Politici geven niet om de mening van 
gewone mensen zoals ik. 1 2 3 4 5 
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46. Voelt u zich nauw verwant met een bepaalde politieke partij?  

□ 1   ja (ga naar vraag 48) □ 2   nee (ga naar vraag 47) 

47. Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich sterker verwant voelt dan met alle andere?  

□ 1   ja (ga naar vraag 48) □ 2   nee (ga naar vraag 50) 

48. Met welke partij voelt u zich verwant? 

Open VLD 1 

N-VA 2 

Vlaams Belang 3 

CD&V 4 

PVDA 5 

Groen 6 

sp.a 7 

andere partij: ……………………………………….. 8 

49. Voelt u zich sterk verwant met deze partij, verwant of niet zo verwant?  

sterk verwant verwant niet zo verwant 

1 2 3 

50. Sommige mensen zijn van mening dat de gemeenschappen en gewesten meer bevoegdheden zouden 
moeten krijgen, anderen denken dat de federale staat meer bevoegdheden zou moeten krijgen. Waar 
zou u uw eigen opvattingen plaatsen op een schaal van 0 tot 10? 

0 betekent dat de gemeenschappen en gewesten alle bevoegdheden zouden moeten krijgen en 10 betekent 
dat alle bevoegdheden voorbehouden blijven voor de federale staat. Met score 5 geeft u aan dat de situatie 
voor u goed is zoals ze is. 

Alle bevoegdheden naar de 
gemeenschappen en gewesten. goed zoals het is Alle bevoegdheden  

naar de federale staat. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. Sommige mensen vinden dat de Europese eenwording verder moet gaan. Anderen zijn van mening 
dat die al te ver is gegaan. Waar zou u uw eigen opvattingen plaatsen op een schaal van 0 tot 10?  

0 betekent dat de eenwording al te ver is gegaan en 10 dat de eenwording verder moet gaan. Met score 5 
geeft u aan dat de situatie voor u goed is zoals ze is. 

Eenwording is  
al te ver gegaan. goed zoals het is Eenwording moet 

verder gaan. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Verkiezingsonderzoek 26 mei 2019 

13 

52. 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, 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. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53. 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? 

Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat de meeste mensen zouden proberen misbruik 
van u te maken en 10 betekent dat de meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn.  

De meeste mensen zouden proberen 
misbruik van mij te maken.  De meeste mensen  

zouden proberen eerlijk te zijn. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

54.  Denkt u dat mensen meestal behulpzaam proberen te zijn of denkt u dat zij meestal aan zichzelf 
denken? 

Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat de meeste mensen meestal aan zichzelf denken 
en 10 dat mensen meestal proberen behulpzaam te zijn. 

Mensen denken meestal 
aan zichzelf.  Mensen proberen 

meestal behulpzaam te zijn. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55. Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de 
volgende instellingen? 

0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in deze instelling en 10 dat u er volledig vertrouwen in heeft. 

 helemaal geen  
vertrouwen 

volledig  
vertrouwen 

het federaal Parlement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

het gerecht 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

de politie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

de politieke partijen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

het Europees Parlement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

de Vlaamse regering 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Mensen verschillen van mening over het beleid van de voorbije vijf jaar. In welke mate zijn, volgens u, 
de volgende politieke partijen verantwoordelijk voor het beleid, zowel op het federale (Belgische) als 
op het Vlaamse niveau? 

56. Wie is er verantwoordelijk voor het beleid van de federale (Belgische) regering? 

 helemaal niet 
verantwoor-

delijk 

eerder niet 
verantwoor-

delijk 

een beetje 
verantwoor-

delijk 

in grote mate 
verantwoor-

delijk 

volledig 
verantwoor-

delijk 
CD&V 1 2 3 4 5 
sp.a 1 2 3 4 5 
Open VLD 1 2 3 4 5 
N-VA 1 2 3 4 5 

57. Wie is er verantwoordelijk voor het beleid van de Vlaamse regering?  

 helemaal niet 
verantwoor-

delijk 

eerder niet 
verantwoor-

delijk 

een beetje 
verantwoor-

delijk 

in grote mate 
verantwoor-

delijk 

volledig 
verantwoor-

delijk 
CD&V 1 2 3 4 5 
sp.a 1 2 3 4 5 
Open VLD 1 2 3 4 5 
N-VA 1 2 3 4 5 

58. In welke mate bent u tevreden met het beleid van de … 

 zeer 
ontevreden ontevreden 

niet 
ontevreden, 

niet tevreden 
tevreden zeer 

tevreden 

Federale (Belgische) regering 1 2 3 4 5 

Vlaamse regering 1 2 3 4 5 

Europese Commissie 1 2 3 4 5 

59. Wat is volgens u het belangrijkste probleem waarmee ons land te maken heeft?  

 

60. Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven over het algemeen? 

0 betekent uiterst ontevreden en 10 betekent uiterst tevreden. 

uiterst ontevreden  uiterst tevreden 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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61. Wat vindt u over het algemeen van de huidige staat van het onderwijs in België?  

0 betekent uiterst slecht en 10 betekent uiterst goed. 

uiterst slecht  uiterst goed 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

62. Wat vindt u over het algemeen van de huidige staat van de gezondheidszorg in België? 

0 betekent uiterst slecht en 10 betekent uiterst goed. 

uiterst slecht  uiterst goed 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63. Is het volgens u over het algemeen slecht of goed voor de Belgische economie dat mensen uit andere 
landen hier komen wonen? 

0 betekent slecht voor de economie en 10 betekent goed voor de economie. 

slecht voor de economie  goed voor de economie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

64. 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? 

0 betekent dat het culturele leven in België ondermijnd is en 10 dat het culturele leven verrijkt is. 

culturele leven is ondermijnd  culturele leven is verrijkt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

65. Is België, door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen, een slechtere of een betere plek 
geworden om te wonen? 

0 betekent dat het België een slechtere plek is geworden en 10 dat België een betere plek is geworden om te 
wonen. 

slechtere plek om te wonen  betere plek om te wonen 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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66. Hoe belangrijk waren de volgende informatiebronnen voor u tijdens de voorbije verkiezings-
campagne? 

 heel 
belangrijk 

redelijk 
belangrijk 

weinig 
belangrijk 

helemaal 
niet 

belangrijk 

kranten 1 2 3 4 

radio en televisie 1 2 3 4 

vrienden 1 2 3 4 

sociale media zoals Facebook en Twitter 1 2 3 4 

drukwerk van politieke partijen 1 2 3 4 

67. 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. 

                              __  __    uren   en     __    __  minuten  

68. Kan u voor onderstaande handelingen aangeven in welke mate u deze gerechtvaardigd vindt?  

0 betekent dat u dit nooit gerechtvaardigd vindt, en10 dat u dit altijd gerechtvaardigd vindt, met een cijfer 
tussenin kan u uw antwoord nuanceren. 

 nooit  
gerechtvaardigd 

altijd 
 gerechtvaardigd 

Sociale uitkeringen aanvragen waar je geen 
recht op hebt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Belastingen ontduiken als de kans zich 
voordoet. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Geleverde diensten contant betalen om 
belasting te vermijden. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proberen gratis mee te rijden met het 
openbaar vervoer. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liegen in je eigen belang. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

69. Kan u voor elk van de volgende identiteiten aangeven in welke mate die voor u van toepassing is?  

0 betekent helemaal niet, en 10 betekent heel sterk. 

 helemaal niet  heel sterk 

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

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

Europeaan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Het laatste gedeelte van deze vragenlijst gaat over uzelf en uw familiale achtergrond. Deze 
eigenschappen zijn heel belangrijk voor ons onderzoek. Mensen denken vanuit hun verschillende 
omgeving anders over de onderwerpen die eerder aan bod zijn gekomen. De informatie die u verstrekt 
is uiterst vertrouwelijk en zal enkel gebruikt worden voor dit onderzoek. 

70. Wat is uw huidige relationele status?  

getrouwd of samenwonend 1 

weduwe / weduwnaar 2 

gescheiden 3 

alleenstaand 4 

71. Bent u lid van een vakbond?  

□ 1  ja  □ 2  nee (ga naar vraag 73) 

72. Indien ja, van welke? 

ACV (of een centrale zoals CCOD of LBC) 1 

ABVV (of een centrale zoals ACOD of BBTK) 2 

ACLVB (of een centrale zoals VSOA) 3 

andere: ……………………………. 4 

73. Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau? 

kleuteronderwijs 1 

lager onderwijs 2 

lager secundair onderwijs (1e of 2e graad secundair) 3 

hoger secundair onderwijs (tot en met 3e graad) 4 

post-secundair niet hoger onderwijs (4e graad BSO, secundair-na-secundair TSO en KSO) 5 

hoger onderwijs korte cyclus (hoger beroepsonderwijs, HBO5 voor verpleegkunde) 6 
hoger onderwijs, bachelor (professionele en academische bachelor, specifieke lerarenopleiding, 
bachelor na bachelor) 7 

hoger onderwijs master (master, master na master) 8 

doctoraat 9 
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74. Welke van onderstaande situaties omschrijft het best uw huidige werkstatus?  

voltijds tewerkgesteld (32 uren per week of meer) 1 
deeltijds tewerkgesteld (15 tot minder dan 32 uren per week) 2 
tewerkgesteld (minder dan 15 uren per week) 3 
familieleden helpen 4 
werkloos 5 
student, op school, beroepsopleiding 6 
gepensioneerd 7 
huisvrouw of huisman 8 
volledig werkonbekwaam 9 
andere, niet behorend tot de arbeidsmarkt 10 

75. Welk soort werk doet (of deed) u? Geef de volledige jobtitel en een zo precies mogelijke omschrijving.  

 

76. Wat zijn de belangrijkste taken die u normaal gezien uitvoert (of uitvoerde)? 

 

77. In welke bedrijfstak of industrie is (of was) dit? Wat doen ze of wat maken ze? 

 

78. Welke van de onderstaande beschrijft het best de positie die u bekleedt (of bekleedde)? 

hoger management 1 

middenmanagement 2 

lager management 3 

leidinggevend personeel 4 

niet-leidinggevend personeel 5 

79. Voor wie werkt u (of werkte u)? 

zelfstandige 1 

werknemer in een privé bedrijf of zaak 2 

werknemer bij de overheid (lokaal/federaal/gewestelijk) 3 

familiebedrijf of boerderij 4 
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80. Indien u werkt, werkt u dan in de… 

publieke sector 1 
privésector 2 
gemengd 3 
non-profitsector 4 

81. Hoeveel bedraagt uw netto gezinsinkomen ongeveer per maand?  

minder dan 1000 euro/maand 1 
1001-1500 euro/maand 2 
1501-2000 euro/maand 3 
2001-3000 euro/maand 4 
3001-4000 euro/maand 5 
4001-5000 euro/maand 6 
meer dan 5000 euro/maand 7 

82. Bent u zelf, of iemand binnen uw gezin, … 

 ja nee 

eigenaar van een woning, bijv. een huis of een appartement? 1 2 

eigenaar van een zaak, een eigendom, een boerderij of vee? 1 2 

in het bezit van aandelen of obligaties? 1 2 

in het bezit van spaargelden? 1 2 

83. Sommige mensen bevinden zich aan de top van de samenleving en anderen helemaal onderaan. Wilt 
u op een schaal van 0 tot 10 aangeven waar u zichzelf zou situeren op deze schaal? 

0 betekent onderaan de samenleving en 10 betekent de bovenaan de samenleving. 

onderaan de samenleving  bovenaan de samenleving 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

84. Alles bij elkaar genomen, op welk niveau zou u de levensstandaard van uw gezin plaatsen? 

0 betekent arm en 10 rijk. 

 arm  rijk 

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

ongeveer 5 jaar geleden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

over 5 jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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85. Wat is uw levensbeschouwing? 

Katholiek 1 

Protestant 2 

Christelijk Orthodox  3 

Christelijk, maar niet katholiek 4 

Joods 5 

Moslim 6 

Atheïst/ Vrijzinnig 7 

andere: ………………………………. 8 

niet religieus 9 

86. Hoe vaak neemt u deel aan een religieuze of levensbeschouwelijke plechtigheid, huwelijken en 
begrafenissen niet meegeteld? 

nooit één keer per 
jaar 

twee tot elf 
keer per jaar 

één keer per 
maand 

twee of meer 
keren per 

maand 

minstens 
eenmaal per 

week 

1 2 3 4 5 6 

87. In welk land bent u geboren?  ……………………………………………………………. 

88. In welk land is uw moeder* geboren?  ……………………………………………………………. 

* Indien dit beter overeenkomt met uw persoonlijks situatie, vul dan het geboorteland in van een van de twee 
volwassenen die het meest verantwoordelijk was voor uw opvoeding tijdens uw kindertijd. 

89. In welk land is uw vader* geboren? ……………………………………………………………. 

* Indien dit beter overeenkomt met uw persoonlijks situatie, vul dan het geboorteland in van een van de twee 
volwassenen die het meest verantwoordelijk was voor uw opvoeding tijdens uw kindertijd. 

90. Welke taal spreekt u thuis het vaakst?  

Nederlands 1 
Frans 2 
Duits 3 
Turks 4 
Arabisch 5 
andere: ………………………………. 6 
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91. Hoe zou u de omgeving beschrijven waar u woont?  

een landelijke omgeving of een dorp 1 
een kleine of middelgrote gemeente 2 
een stad van minder dan 100.000 inwoners 3 
een grote stad van meer dan 100.000 inwoners 4 

92. Uzelf meegerekend, uit hoeveel personen bestaat het huishouden waartoe u behoort? 

___  ___ 

93. Schrijf hieronder de twee eerste cijfers van uw postcode. We hebben niet de volledige postcode 
nodig, enkel de twee eerste getallen.  

Bijv. "30" als u in “3000 Leuven” woont, “40”, als u in “4000 Liège” woont. 

___  ___ 

Voor de vragen die volgen, is het belangrijk dat u niet op zoek gaat naar het “juiste” antwoord, maar 
wel dat u gewoon invult wat u denkt dat juist is.  

94. Het federale (Belgische) parlement bestaat uit... 

de Kamer en de Regering 1 
de Kamer en de Senaat 2 

de Kamer, de Senaat en de Parlementen van de deelstaten 3 

de Kamer, de Senaat en de Regering 4 

Ik weet het niet. 11 

95. Wie is de volgende in lijn om staatshoofd van België te worden? 

Prins Laurent 1 
Prinses Elisabeth 2 

Prins Gabriël 3 

Prinses Astrid 4 

Ik weet het niet. 11 

96. Wanneer worden er lokale verkiezingen gehouden in ons land? 

om de vier jaar 1 

om de vijf jaar 2 

om de zes jaar 3 

om de zeven jaar 4 

Ik weet het niet. 11 
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97. Welk beleidsdomein behoort tot de bevoegdheden van de federale (Belgische) regering? 

onderwijs 1 

mobiliteit, openbare werken 2 

omgeving, natuur en landbouw 3 

justitie 4 

Ik weet het niet. 11 
 

 

********************************************************* 

 

 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Uw bijdrage aan het onderzoek is voor ons heel 
belangrijk. U kan de vragenlijst in bijgaande envelop opsturen, zonder postzegel. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 


