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tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.
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Een representatief onderzoek over de welvaartsstaat in 8 Europese landen  
 
Vragen  
 

 
1. Vertrouwen in de welvaartsstaat (toekomst)  
 
Denkt u dat de welvaartsstaat in BELGIË in het jaar 2050 de noden van de burgers zal 
dekken op de volgende domeinen? 
 
(ITEMS IN WILLEKEURIGE VOLGORDE) 

o Gezondheidszorg 
o Pensioenen 
o Werklozensteun 
o Kinderopvang  
o Bejaardenzorg 
o Opleiding en scholing  

 
1: Ja 
2: Nee 
 
9: Ik weet het niet, geen antwoord (NIET VOORLEZEN)  

 
 

2. Individuele bereidheid tot bijdragen 
 

Indien belastingen en sociale zekerheidsbijdragen niet zouden volstaan om het huidige 
niveau van sociale uitkeringen en sociale voorzieningen in BELGIË te handhaven,  aan 
welke van de volgende twee opties zou u dan de voorkeur geven? 

 
(VOORLEZEN; EEN ANTWOORD) 
(ANTWOORDOPTIES 1-2 IN WILLEKEURIGE VOLGORDE GEVEN) 
1:  Verhoging van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen om het huidige niveau van 

sociale uitkeringen en sociale voorzieningen te handhaven 
2:  Handhaving van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op hun huidige niveaus 

en verlaging van het huidige niveau van sociale uitkeringen en sociale voorzieningen. 
 
(NIET VOORLEZEN)   
3:  Verlaging van belastingen en bijdragen en verlaging van het huidige niveau van 

sociale uitkeringen en sociale voorzieningen. 
4:  Verhoging van belastingen en bijdragen en verhoging van het huidige niveau van 

sociale uitkeringen en sociale voorzieningen. 
9:  Ik weet het niet, geen antwoord 
 
 
 
 
 



 

 

3. Doel van de welvaartsstaat   
 

Hoe belangrijk zouden de volgende doelen moeten zijn wanneer u nadenkt over de 
toekomst van de welvaartsstaat in BELGIË? 

 
(ITEMS IN WILLEKEURIGE VOLGORDE GEVEN) 

o Garanderen van gezondheidszorg voor alle burgers  
o Garanderen van inkomen en een passende levensstandaard voor alle 

burgers, over hun hele leven 
o Garanderen van kinderopvang 
o Garanderen van bejaardenzorg 
o Alle burgers de mogelijkheid geven om onderwijs te genieten, en kennis en 

vaardigheden te verwerven  
 

1: Uiterst belangrijk 
2: Zeer belangrijk  
3: Enigszins belangrijk 
4: Enigszins onbelangrijk 
5: Onbelangrijk     
 
9: Ik weet het niet, geen antwoord (NIET VOORLEZEN)  
 
 

4. Bestuursaangelegenheden  
 
Gelieve te vermelden in welke mate u vindt dat  de onderstaande uitspraken van 
toepassing zijn. 
 
(ITEMS IN WILLEKEURIGE VOLGORDE GEVEN)   

o Ik weet welke sociale uitkeringen en sociale voorzieningen in BELGIË voor 
mij en mijn gezin beschikbaar zijn   

o Ik kan de manier kiezen waarop mijn gezin en ik op sociale uitkeringen en 
sociale voorzieningen , bijvoorbeeld diensten met betrekking tot 
kinderopvang en gezondheidszorg, beroep kunnen doen  

o In BELGIE speelt het systeem van sociale uitkeringen en sociale 
voorzieningen soepel in op veranderende noden  in verschillende 
levensomstandigheden    

o De welvaartsstaat in BELGIË moedigt mij aan om mijn persoonlijk welzijn 
actief te verhogen 

 
1: helemaal van toepassing  
2:  eerder van toepassing 
3:  eerder niet van toepassing 
4: helemaal niet van toepassing 
 
9: Ik weet het niet, geen antwoord (NIET VOORLEZEN)  
 
 
 
 
 



 

 

5.  Rol van de EU 
 
Welke rol zou de EU moeten spelen ten aanzien van nationale welvaartsstaten? Gelieve 
te vermelden in welke mate u het al dan niet eens bent. 

 
(ITEMS IN WILLEKEURIGE VOLGORDE GEVEN) 

o De EU moet financiële transfers van de rijke naar de arme lidstaten 
organiseren.  

o De EU moet voor al haar lidstaten minimumnormen op het gebied van 
sociale bescherming bepalen. 

o De EU moet meer mobiliteit van studenten en werknemers tussen de 
lidstaten mogelijk maken en ondersteunen dan tegenwoordig het geval is.  

o De EU moet druk uitoefenen op landen, BELGIË inbegrepen, om 
hervormingen van de welvaartsstaat door te voeren indien deze noodzakelijk 
zijn.  

 
1: Sterk mee eens 
2: Enigszins mee eens 
3: Enigszins mee oneens 
4: Sterk mee oneens 
 
9: Ik weet het niet, geen antwoord (NIET VOORLEZEN)  
 
 
Socio-demografische factoren  
 

 Geslacht 

 Welke leeftijd hebt u? 
o (open) 

 Netto-inkomen (in schijven) 

 Sommige mensen hebben het over politiek in termen van “links” en “rechts”. 
Waar zou uzelf plaatsen op een schaal “links/rechts” van 1 tot 7, waarbij 1 voor 
“extreem links” en 7 voor “extreem rechts” staat?    
 
1: Extreem links 
2:  
3:  
4:  
5:  
6: 
7: Extreem rechts 
 
9: Ik weet het niet, geen antwoord (NIET VOORLEZEN) 


