November 2021

VRAAGGESPREK CONSUMENTENONDERZOEK
1.

Geslacht:

[3]

- man
- vrouw
2.

Wat is uw leeftijd?
-

3.

[4]

18 tot 29 jaar
30 tot 49 jaar
50 tot 64 jaar
65 jaar of meer

Heeft u bezoldigd werk?

[5]

- ja
- neen
4.

Indien werk, is dat:

[6]

- een voltijdse baan
- een parttime baan
5.

Hoe kunt u het best uw beroepscategorie omschrijven?
-

Bedrijfsleider of vrij beroep
Een leidinggevende functie of een beroep gebaseerd op een universitair diploma
Gespecialiseerd medisch werknemer
Onderwijzend personeel (alle niveaus)

-

Een gespecialiseerde administratieve functie
Algemeen verplegend werknemer
Een gespecialiseerde technische functie
Een ander beroep op basis van een hoger niet-universitair diploma

-

Algemeen administratief of commercieel werknemer
Hotel, horecapersoneel
Algemeen verzorgend personeel
Politie, brandweer en veiligheidspersoneel
Vervoerpersoneel

[7]

- Geschoolde werknemer in de bouw-, hout- of metaalsector
- Geschoolde werknemer in de landbouw, visserij, bosbouw of tuinbouw
- Ambachtslui, zelfstandige in de voedingsbranche
- Niet-geschoolde werknemer in de industrie en de handel
- Werkzaam in schoonmaakdiensten/onderhoud
- Chauffeur
6.

Bent u:

[7b]

- zelfstandig
- loontrekkende
7.

In geval van geen werk, hoe is uw situatie?
-
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[7]

pensioen
brugpensioen/vervroegd pensioen
langdurig ziek of invalide
student
huisvrouw/man
werkloos
ander
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8.

Hoe denkt u dat in het algemeen de economische situatie van België in de afgelopen twaalf maanden
geëvolueerd is?
[8]
-

9.

duidelijk beter geworden
een beetje beter geworden
hetzelfde gebleven
een beetje slechter geworden
merkelijk slechter geworden

En hoe denkt u dat in de komende twaalf maanden de economische situatie in België in het algemeen
zal evolueren?
[9]
-

duidelijk beter geworden
enigszins beter worden
hetzelfde blijven
iets slechter worden
duidelijk slechter worden

10. Vindt u dat in het algemeen de consumptieprijzen in de loop van de laatste twaalf maanden:
-

[10]

sterk gestegen zijn
matig gestegen zijn
zwak gestegen zijn
vrijwel gelijk zijn gebleven
gedaald zijn

10b. Met hoeveel percent zijn, volgens u, de consumptieprijzen gestegen/gedaald in de loop van de laatste
twaalf maanden?
[10.1]
De consumptieprijzen zijn gestegen/gedaald met: .......... %.
11. Wat verwacht u voor de volgende twaalf maanden? Denkt u dat de consumptieprijzen in vergelijking met
de afgelopen twaalf maanden:
[11]
-

sterker zullen stijgen
evenveel zullen stijgen
minder sterk zullen stijgen
min of meer gelijk zullen blijven
dalen

11b. Met hoeveel percent zullen, volgens u, de consumptieprijzen stijgen/dalen in de loop van de volgende
twaalf maanden?
[11.1]
De consumptieprijzen zullen stijgen/dalen met: ..........%
12. Hoe denkt u dat de werkloosheid in België zich in de komende twaalf maanden zal ontwikkelen? Het
aantal werklozen zal volgens u:
[12]
-

duidelijk stijgen
een beetje stijgen
gelijk blijven
iets dalen
duidelijk dalen

13. Als het gaat om de aankoop van duurzame goederen, zoals meubelen, een TV, een wasmachine, een
computer..., vindt u dan, rekening houdend met de algemene economische situatie, dat het momenteel
voor de mensen;
[13]
- een gunstig ogenblik is voor dergelijke aankopen
- niet gunstig, ook niet ongunstig
- een ongunstig moment voor dergelijke aankopen
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14. Als het om dergelijke aankopen gaat, zoals meubelen, een TV, een wasmachine, een computer..., wat
verwacht u dat er in uw gezin in de komende twaalf maanden zal besteed worden in vergelijking met de
afgelopen twaalf maanden?
[17]
-

veel meer
een beetje meer
even veel
iets minder
veel minder

15. Verwacht u dat u binnen de komende twaalf maanden een auto zult kopen?
-

[14]

ja, zeker
ja, misschien
waarschijnlijk niet
zeker niet

16. Bent u van plan binnen de komende twaalf maanden een woning te kopen of te bouwen? (om het even
of u die zelf zal bewonen of een familielid, dan wel of de woning bestemd is als vakantiewoning, of om te
verhuren enz....)
[15]
-

ja, zeker
ja, misschien
waarschijnlijk niet
zeker niet

17. Bent u van plan de komende twaalf maanden belangrijke uitgaven te doen voor verbeteringen, of
verbouwingen van uw woning?
-

ja, zeker
ja, misschien
waarschijnlijk niet
zeker niet

18. Is de financiële situatie van uw gezin volgens u in de loop van de laatste twaalf maanden:
-

[18]

duidelijk beter geworden
iets beter geworden
ongewijzigd gebleven
iets slechter geworden
duidelijk slechter geworden

19. Hoe zou u de financiële situatie van uw gezin op dit moment het best kunnen omschrijven?
-

[16]

[19]

er kan veel worden gespaard
er kan een beetje worden gespaard
er kan precies worden rondgekomen
de spaarmiddelen moeten worden aangesproken
er moeten schulden worden gemaakt

20. Wat verwacht u van de financiële situatie van uw gezin in de komende twaalf maanden?

[20]

Die zal in de komende twaalf maanden:
- duidelijk verbeteren
- iets verbeteren
- ongewijzigd blijven
- iets verslechteren
- duidelijk verslechteren
20b. Volgens u is de toekomstige financiële situatie van uw gezin momenteel :
-

[20.1]

gemakkelijk te voorzien
tamelijk gemakkelijk te voorzien
tamelijk moeilijk te voorzien
moeilijk te voorzien
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21. Verwacht u in de komende twaalf maanden geld te sparen?
-

ja zeker en vast
ja misschien
waarschijnlijk niet
zeker niet

22. Als u let op de algemene economische situatie, vindt u dan dat het op dit ogenblik:
-

[21]

[22]

zeer gunstig is om te sparen
redelijk gunstig is om te sparen
eerder ongunstig is om te sparen
zeer ongunstig is om te sparen

23. Voor een onderzoek als dit is het nodig dat we de mensen globaal kunnen indelen in inkomensgroepen.
Gelieve u daarom te situeren in de volgende inkomensklassen (totale netto gezinsinkomen per maand in
euro):
[23]
-

minder dan 1.000 euro
tussen 1.000 en 2.500 euro
tussen 2.500 en 4.000 euro
meer dan 4.000 euro

24. Wat is het hoogste diploma dat u behaald heeft?
-

[24]

lager onderwijs
lager middelbaar
hoger middelbaar
hoger niet universitair onderwijs
universiteit

25. En om af te sluiten willen we graag wat meer weten over de samenstelling van uw gezin.
U woont :

[25]

- alleen zonder kinderen ten laste
- alleen met kinderen ten laste
- samen met kinderen
- samen zonder kinderen
- anders
25b. Wat is de status van uw partner ?

[25b]

- hij/zij heeft een betaalde job
- hij/zij is gepensioneerd
- hij/zij heeft een andere inactiviteitsstatus (huisvrouw/huisman, werkloos, langdurig ziek of in invaliditeit,
andere)
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