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Naar een Tolerantiebarometer voor België. Haalbaarheidsstudie 

ISPO – K.U.Leuven / GERME – ULB 
 

 

Inleiding 

 

Dit rapport is een haalbaarheidsstudie voor een “Tolerantiebarometer” in België. Onder 

“Tolerantiebarometer” verstaan wij een instrumentarium dat: 

 

(1) Racistische, xenofobe en antisemitische attitudes, negatieve attitudes ten 

opzichte van immigranten en/of etnische minderheden en attitudes met 

betrekking tot etno-culturele en religieuze diversiteit in België meet, met 

behulp van een kwantitatieve enquête uitgevoerd bij een representatieve 

steekproef van de Belgische bevolking; 

(2) Discriminatie, uitsluiting en racisme meet, met behulp van geaggregeerde 

gedragstesten; 

(3) De omvang van sociale uitsluiting van groepen die het slachtoffer zijn van 

racisme en discriminatie in bepaalde domeinen van de samenleving meet, met 

behulp van statistische analyses van bestaande databestanden. 

 

De barometer zal dus bestaan uit drie luiken. Om dit rapport te realiseren hebben we 

verschillende rapporten en onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd – vooral in het 

buitenland – rond deze en soortgelijke onderwerpen geconsulteerd, alvorens een 

instrument voor België voor te stellen. In eerste instantie zullen we ons toeleggen op de 

voorbereiding van de enquête rond attitudes van tolerantie. Dit zal ons toelaten 

vervolgens een kader voor te stellen voor de Belgische tolerantiebarometer. In tweede 

instantie vestigen we de aandacht op de verschillende mogelijke scenario’s voor 

geaggregeerde gedragstesten in België in bepaalde maatschappelijke domeinen. 

Tenslotte bespreken we de bestaande databestanden. Ook geaggregeerde gedragstesten 

en analyses van bestaande databestanden laten toe racisme en discriminatie te meten. 
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A. Kwantitatieve enquête over attitudes van tolerantie 

 

De ontwikkeling van een kwantitatieve enquête van attitudes van tolerantie vereist 

verschillende stappen. In de eerste plaats zullen we een theoretisch kader schetsen, 

waarop de vragenlijst kan worden gebaseerd. We reflecteren hierin over noties als 

tolerantie, racisme, xenofobie, negatieve attitudes ten opzichte van etnische 

minderheden, uitsluitingattitudes, antisemitisme, islamofobie, draagvlak voor religieuze 

en filosofische diversiteit en draagvlak voor etno-culturele diversiteit; noties die gemeten 

dienen te worden in een kwantitatieve enquête bij een representatieve steekproef van de 

Belgische bevolking. De notie “attitude” wordt hier opgevat als “la position (plus ou 

moins cristallisée) d’un agent (individuel ou collectif) envers un objet (person, groupe, 

situation, valeur)” (Maisonneuve, 1973 : 107). Tenslotte geven we een overzicht van 

verschillende instrumenten om attitudes van tolerantie van de meerderheidsgroepen ten 

opzichte van etnische minderheidsgroepen te meten, gebruikt in België en in het 

buitenland. 

 

In dit rapport gaat onze aandacht dus vooral uit naar de aan- of afwezigheid van 

racistische, xenofobe en antisemitische attitudes (en gedragingen) en negatieve attitudes 

ten opzichte van immigranten en/of etnische minderheden langs de ene kant en de 

attitudes ten opzichte van etno-culturele en religieuze diversiteit aan de andere kant. We 

gebruiken de noties tolerantie en intolerantie dus in een vrij beperkte betekenis. In dit 

luik van de tolerantiebarometer concentreren we ons in hoofdzaak op opinies van de 

leden van de meerderheidsgroepen (de Frans- en Nederlandstaligen hebben geen 

migratie-achtergrond) van de Belgische samenleving; dit is zeker het geval als we in de 

veronderstelling blijven dat de enquête zal uitgevoerd worden bij een representatieve 

steekproef van de Belgische bevolking. In een typische toevalssteekproef (tussen de 

1.000 en 2.500 respondenten gekozen door toeval) blijft het aantal mensen met een 

migratie-achtergrond te klein om conclusies te kunnen trekken voor de subgroepen die 

weinig vertegenwoordig zijn. Als men specifieke groepen in de analyses wil betrekken 

(zoals mensen met een migratie-achtergrond, afkomstig uit een bepaald land) moet men 

een aangepaste steekproefprocedure ontwerpen die een overrepresentatie van die 

groepen bewerkstelligd. Op het ogenblik blijven we echter in de veronderstelling dat een 

oververtegenwoordiging van bepaalde doelgroepen weinig waarschijnlijk is, door 

budgettaire (en technische) beperkingen.  

 

Vanuit deze optiek vatten we de conceptualisatie aan van de noties die gemeten dienen 

te worden in een enquête naar attitudes in het kader van een tolerantiebarometer. 
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1. Conceptualisering van de noties “tolerantie”, “racisme”, “xenofobie”, 
“negatieve attitudes tegenover migranten en/of etnische minderheden”, 
“uitsluitingattitudes volgens het principe van primordiale autochtonie”, 
“antisemitisme”, “islamofobie”, “draagvlak voor filosofische en religieu-
ze diversiteit” en “draagvlak voor etno-culturele diversiteit” 

 

1.1 Tolerantie 

 

Gezien we spreken over een “tolerantiebarometer”, moeten we ons eerst en vooral 

afvragen wat de inhoud is van het concept “tolerantie”. In het eerste artikel van de 

“Verklaring van principes m.b.t. tolerantie” (1995), geeft de UNESCO de volgende 

betekenis aan het begrip: 

 
“Tolerantie is het respect voor, de aanvaarding en de waardering van de 
rijkdom en de diversiteit van de culturen van onze wereld, van onze 
uitdrukkingsvormen en van de manieren waarop we ons mens-zijn 
uitdrukken. Tolerantie wordt gecultiveerd door kennis, openheid van geest, 
communicatie en vrijheid van denken, door geweten en overtuiging. 
Tolerantie is harmonie in de verscheidenheid. Het is niet alleen een morele 
verplichting, het is ook een politieke en juridische vereiste. Tolerantie is een 
deugd die vrede mogelijk maakt en die bijdraagt tot het vervangen van een 
cultuur van oorlog door een cultuur van vrede” 

 

 

Deze UNESCO-definitie van tolerantie als “harmonie in de verscheidenheid” blijft vrij 

vaag, is ambigu en is vooral een politieke verklaring met veel verschillende dimensies 

(waarvan er enkele nog verder ontwikkeld worden in het vervolg van de verklaring). 

Deze definitie illustreert hoe moeilijk het omschrijven van tolerantie is: tolerantie kan 

vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden en kan het onderwerp vormen van 

oeverloze debatten. Wat betekent, bijvoorbeeld, het tolereren van een socio-culturele 

groep die verschillend is van de “onze”? De Amerikaanse filosoof Michael Walzer 

onderscheidt vijf vormen van tolerantie, als houding of als ingesteldheid: 

1 Het berustend aanvaarden van verscheidenheid om de vrede te behouden. Dit 

vinden we terug in de religieuze oorsprong van tolerantie (16de en 17de eeuw) 

2 Een onverschillige welwillendheid tegenover verscheidenheid: “Leven en laten 

leven” 

3 Een soort van moreel stoïcisme: de “anderen” hebben rechten, zelfs als ze die 

op een weinig aangename manier uitoefenen 

4 Een zekere openheid naar en nieuwsgierigheid ten opzichte van de andere, 

misschien zelfs respect, een zekere wil te luisteren en te leren 

5 Een enthousiaste instemming met verscheidenheid 

(Walzer, 1997 : 26-27) 
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Walzer benadrukt dus de diversiteit aan betekenissen die in het begrip tolerantie besloten 

liggen. Vervolgens vereenvoudigt hij het deze op de volgende manier: tolerante personen 

zijn de personen die “de aanwezigheid van mensen aanvaarden waarvan ze noch de 

overtuigingen, noch de praktijken volgen […] [en die] samenleven met de anderen wiens 

zijn en bestaan hen vreemd, veraf en bizar toeschijnt, hoe oprecht hun goedkeuring van 

die anderen ook is”; deze personen beschikken over de deugd tolerant te zijn, ongeacht 

de manier waarop ze dit uiten (berusting, onverschilligheid, stoïcijnse aanvaarding, 

nieuwsgierigheid, enthousiasme) (Walzer, 1997 : 27-28). 

Het voordeel van deze definitie is dat ze aantoont dat tolerantie - dat het vredevol 

samenleven van verschillende culturele groepen mogelijk maakt - een pluriform 

fenomeen is dat varieert in functie van de context. Niettemin blijft de definitie ambigu, 

dit wordt te meer duidelijk wanneer we het begrip willen operationaliseren. 

Het begrip ‘tolerantie’ veronderstelt dat het anders-zijn in wezen onoverkomelijk is en 

dat het merendeel van de interculturele ontmoetingen bijgevolg vaak als problematisch 

wordt ervaren en een bron is van irritatie of zelfs van conflict. Op het eerste zicht lijkt de 

relevantie van het concept tolerantie zich te beperken tot situaties waarin men 

geconfronteerd wordt met een afstand – ervaren als zijnde fundamenteel – tussen 

degene die tolereert en degene die getolereerd wordt. Er wordt dus verondersteld dat 

essentiële verschillen, onverenigbaarheden, onbegrip, irritaties of zelfs conflicten bestaan 

met als oorzaak culturele verschillen (die ervaren worden als zijnde reëel en 

fundamenteel). Hoewel Walzer ook de nieuwsgierigheid en het enthousiasme opneemt in 

zijn opsomming van de manieren waarop tolerantie geuit kan worden, is het steeds het 

exotische element - vreemdheid - dat daarvan aan de basis ligt. Men moet dus oppassen 

niet in de valkuil van het essentialisme te lopen. Essentialisme is het tot een object 

maken van de verschillen tussen groepen; verschillen die ingebeeld kunnen zijn en die in 

ieder geval het resultaat zijn van een sociale constructie. 

Galeotti (2002) beschouwt tolerantie als een sociale deugd en als een politiek principe 

dat – wederom – het vreedzaam samenleven toelaat tussen individuen met een 

verschillende levenswijze. Eenmaal deze eerste definitie geformuleerd, wijst de auteur 

meteen op de gebreken ervan, namelijk dat tolerantie zich op verschillende manieren 

manifesteert (zich aanpassen, onverschilligheid, aanvaarding, …) en dat er zowel een 

negatieve als een positieve zijde aan tolerantie is. Men vindt er het idee terug dat we ook 

terugvinden bij Walzer: tolerantie kan een oplossing zijn voor eventuele conflicten in een 

pluralistische samenleving, ondanks een initieel gevoel van vijandschap, maar ook een 

positieve aanvaarding van verscheidenheid (als een positieve waarde). Galeotti stelt 

vervolgens haar eigen definitie voor: tolerantie als erkenning. Voor haar bestaat 

tolerantie als een politiek principe uit de erkenning van verschillende identiteiten 

(cultureel, sociaal, etnisch, …) in de publieke sfeer in naam van de rechtvaardigheid1. 

Haar definitie wijkt bewust af van de idee van tolerantie als een garantie op de 

keuzevrijheid voor elke burger. Ze situeert tolerantie op groepsniveau, op publiek en op 

politiek niveau.  

                                                 
1 Het is niet rechtvaardig groepen buiten te sluiten uit de publieke sfeer op grond van hun 
verschillen. 
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Desalniettemin suggereert Walzer dat bepaalde personen sterk de algemene idee van 

pluralisme ondersteunen, maar minder goed de concrete uitdrukking van deze verschillen 

tolereren. Dit onderscheid tussen de betekenis die men geeft aan de waarde en de 

praktijk, tussen de niveaus van discours en praktijk, kan zich bijvoorbeeld op de 

volgende manier manifesteren: tijdens een enquête kan een bevraagde persoon 

verschillend antwoorden op brede vragen over waarden waar hij veel belang aan hecht 

(van het type: “Diversiteit is belangrijk”), en kan diezelfde persoon zich veel minder 

gunstig positioneren met betrekking tot deze waarde wanneer men deze in concrete 

situaties plaatst (bv.: welk is uw favoriete buurt? Stoort het u als uw leidinggevende tot 

een andere socio-culturele groep behoort?2). Het is dus nodig een onderscheid te maken 

tussen de praktijk (het tolereren) en de meer abstracte attitude (tolerantie). 

Daarenboven ziet men ook dat, parallel aan dit onderscheid tussen discours en praktijk, 

er een divergentie bestaat tussen een algemeen principe, een waarde en concrete 

praktijken. 

We zouden kunnen uitweiden over de psychosociale theorieën, deze zijn gebaseerd op 

centrale verschillen en gelijkenissen om de oorsprong van de (in)tolerantie te verklaren. 

Het zou echter een grote inspanning vragen om deze, bovendien vaak tegenstrijdige, 

theorieën allemaal ui te diepen; dit overstijgt ruimschoots het bestek van deze 

haalbaarheidsstudie. 

 

Welke conclusies kunnen we trekken uit dit korte overzicht? Vooreerst kan men een 

onderscheid maken tussen enerzijds tolerantie als “deugd” of als persoonlijke attitude 

(eerder de benadering van Walzer), en anderzijds tolerantie als een politiek principe 

(eerder de benadering van Galleoti). In dit rapport beperken we ons tot de individuele 

benadering: intolerantie of tolerantie als houding en als manier van handelen op het 

individuele niveau – hoewel er uiteraard een verband bestaat tussen individuele attitudes 

en gedragingen langs de ene kant en het publieke discours langs de andere kant. Ten 

tweede bestaat er een zekere vorm van gradatie in de houdingen met betrekking tot 

tolerantie, een punt dat benadrukt wordt door Walzer. Tot slot kan tolerantie betrekking 

hebben op relaties die de meerderheids- en minderheidsgroepen van gelijk welke aard 

(klasse, seksualiteit, herkomst) onderhouden. We bedoelen wel degelijk meerderheids- 

en minderheidsgroepen in de sociologische betekenis, met het accent op 

krachtsverhoudingen. Wij kiezen er hier voor ons te beperken tot “etnische” en “ge-

etniciseerde” relaties (en dus tot de thematiek van xenofobie, van discriminatie op grond 

van ras of etniciteit en van aanvaarding van etno-culturele diversiteit), hoewel we er ons 

bewust van zijn dat tolerantie in verband kan staan met andere intergroepsrelaties en 

andere thema’s waar de diversiteit van zienswijzen en van praktijken in het spel is. 

Onze interesse gaat uit naar de aan- of afwezigheid van racistische, xenofobe 

en antisemitische attitudes en gedragingen en naar negatieve attitudes 

tegenover immigranten en/of etnische minderheden enerzijds en naar attitudes 

tegenover de etno-culturele diversiteit anderzijds. We gebruiken ‘tolerantie’ en 

‘intolerantie’ dus in een vrij beperkte betekenis. 

                                                 
2 Inspiratie voor deze vragen: European Social Survey 



 11

Men zou kunnen argumenteren dat, vanuit deze invalshoek, de notie ‘tolerantie – 

intolerantie’ misschien niet de meest geschikte terminologie is, omdat – zoals we reeds 

opmerkten – de term impliciet inhoudt dat wie object is van tolerantie eigenlijk 

abnormaal of atypisch is, een afwijking van de norm. Dit soort kritiek op de notie 

‘tolerantie’ is onder andere geformuleerd door linguïsten als Blommaert & Verschueren 

(1992). We zijn ons bewust van de risico’s van deze connotatie die de term ‘tolerantie’ in 

zich draagt en we zijn er ook bekommerd om. Deze connotatie suggereert immers dat 

homogeniteit (afwezigheid van verschillen) de norm is en dat diversiteit een afwijking is 

van deze norm, dewelke men moet ‘tolereren’ om vreedzaam samenleven mogelijk te 

maken tussen groepen die verschillend zijn op socio-cultureel vlak – of die in ieder geval 

als verschillend worden ervaren. Naar onze mening is diversiteit een eigenschap die 

inherent is aan onze pluralistische democratie en zijn de verschillen tussen groepen in de 

eerste plaats sociale constructies (wat natuurlijk niet uitsluit dat ze ervaren worden als 

zijnde reëel en dus ook reële gevolgen hebben). Als men zegt dat “men slechts dat 

tolereert (of niet tolereert) wat men verwerpt”, zoals Guy Haarscher (2003: 63) schrijft, 

dan lijkt de notie ‘tolerantie’ niet geschikt om aan te duiden wat ons werkelijk 

interesseert, namelijk het aanvaarden van etnische diversiteit. Bovendien, zoals Pierre-

André Taguieff zegde, “vooronderstelt antiracisme dat het ontolereerbare bestaat, en 

stelt het dat racisme een van de meest verwerpelijke moderne uitingen is van het 

ontolereerbare, misschien wel de meest verwerpelijke van allemaal” (Taguieff, 1995 : 

207). In die context kan men zeggen dat het niet erg handig is te praten over racisme en 

ondertussen de terminologie van tolerantie te hanteren – gegeven dat het gaat over een 

ontolereerbaar fenomeen voor zover het een inbreuk impliceert op het recht op gelijkheid 

(De Lucas, 2003).  

 

Niettemin zullen we hier de terminologie van ‘tolerantie’ behouden. Niet alleen omdat het 

wijd verspreid is en gebruikt wordt in het politieke en mediadiscours om de 

onderliggende attitude met betrekking tot de acceptatie van etnische en religieuze 

diversiteit aan te duiden; we behouden deze terminologie ook omdat ze als het ware de 

dimensie van macht (de krachtsverhoudingen) weergeeft die vanuit sociologisch oogpunt 

zeer belangrijk is in intergroepsrelaties (en hun uitdrukking op het individuele niveau). 

Bepaalde groepen – die men aanduidt als zijnde “meerderheidsgroepen” in het 

sociologisch jargon – hebben de facto meer macht dan andere groepen – die men 

“minderheidsgroepen” noemt – om in verschillende velden van de maatschappij 

processen (zowel formele als informele) van exclusie en inclusie te beïnvloeden en om 

(bijvoorbeeld) het juridisch kader van de maatschappij te modelleren. De 

meerderheidsgroepen zijn niet automatisch verplicht om de diversiteit te omarmen; ze 

hebben – in wisselende mate – de macht om bepaalde normen en gebruiken op te leggen 

en zo aan te sturen op de homogenisering van gebruiken in een samenleving, terwijl ze 

wie als verschillend en deviant beschouwd wordt, kunnen criminaliseren en 

geringschatten. Het zijn eveneens de meerderheidsgroepen die de meeste mogelijkheden 

hebben om de kenmerken te bepalen van “de ingebeelde gemeenschap” – om de notie 

van Benedict Anderson (1991) uit de literatuur over het nationalisme te hernemen – en 
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dus het onderscheid tussen “wij” en “hen” te versterken in de maatschappij van een 

gegeven natiestaat. In die zin zijn het de meerderheidsgroepen die het kunnen ‘tolereren’ 

dat de minderheidsgroepen al dan niet worden ingesloten in de definitie van “wij”. De 

meerderheidsgroepen hebben de macht minderheidsgroepen in te sluiten of uit te sluiten 

op het niveau van rechten. Ze kunnen de formele (rechten) en informele participatie 

(netwerken, contacten) van minderheidsgroepen in de verschillende velden van de 

maatschappij stimuleren of belemmeren. Het zijn tevens de meerderheidsgroepen die de 

mate van publiekelijke uiting van de etno-culturele en religieuze diversiteit kunnen 

‘tolereren’ (of begrenzen).  

Bovendien is dit idee van een “tolerantiebarometer” te verkiezen boven een meer 

specifieke benaming, zoals “racismebarometer” of “xenofobiebarometer”, omdat de notie 

tolerantie een bredere lading dekt. 

 

We dienen nog een laatste opmerking te maken: bepaalde thematieken die verband 

kunnen houden met xenofobe en racistische attitudes enerzijds, en met attitudes met 

betrekking tot de publiekelijke uiting van etno-culturele en religieuze diversiteit 

anderzijds, zijn interessant om de tolerantie tegenover minderheden en immigranten te 

evalueren. Moet men zo, bijvoorbeeld, vragen stellen rond het asielrecht en rond 

politieke immigratie? Als dat het geval is – men kan deze keuze rechtvaardigen zich 

beroepend op de xenofobe angst voor een (buitenlandse) overwelming bijvoorbeeld - dan 

zou het aangeraden zijn zorg te besteden aan de terminologie die worden gebruikt in de 

vragenlijst om deze groepen aan te duiden (immigranten, minderheden, enzovoort), ook 

om de exacte draagwijdte van de attitudes te kunnen beoordelen. Maar vooraleer we 

bespreken hoe deze attitudes gemeten zijn in de verschillende Europese en nationale 

enquêtes, proberen we eerst de begrippen te beschrijven. 

 

1.2 Racisme 

 

Het internationale recht geeft ons geen definitie van racisme als dusdanig. Niettemin 

vinden we een definitie terug in de “Verklaring met betrekking tot ras en raciale 

vooroordelen” (1978) van de UNESCO: 

  
“Racisme omvat racistische ideologieën, attitudes gebaseerd op raciale 
vooroordelen, discriminerend gedrag, structurele condities en 
geïnstitutionaliseerde praktijken die raciale ongelijkheid veroorzaken, evenals 
de bedrieglijke idee dat discriminerende relaties tussen groepen moreel en 
wetenschappelijk te rechtvaardigen zijn.” 

 

Deze definitie van de UNESCO bevat de drie dimensies (ideologie, attitudes, gedrag), die 

eveneens voorkomen in de meeste academische definities van racisme. In het 

internationale recht daarentegen voorziet men de volgende definitie van raciale 

discriminatie:  
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“Elk onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, 
huidskleur, afkomst of nationale of etnische herkomst, die als doel of als 
effect heeft de erkenning, het bezit of de uitoefening van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal en 
cultureel vlak en in elk ander domein van het openbare leven, te vernietigen 
of in gevaar te brengen.” 3 

 

In de internationale conventie met betrekking tot de eliminatie van alle vormen van 

raciale discriminatie is er tezelfdertijd bepaald dat raciale discriminatie “niet van 

toepassing is op verschillen, uitsluitingen, beperkingen of voorkeuren gevestigd door een 

Staat die deel uitmaakt van de Conventie al naar gelang het gaat om staatsburgers of 

niet-staatsburgers”. De soevereiniteit van de Natiestaten is eveneens gewaarborgd op 

het gebied van wettelijke inrichtingen betreffende “de nationaliteit, het burgerschap of de 

naturalisatie, op voorwaarde dat de inrichtingen niet discriminerend zijn tegenover een 

bepaalde nationaliteit”. We merken nog op dat positieve discriminatie niet onmogelijk 

gemaakt is door het internationale recht.  

 

In de academische wereld bestaat er een grote diversiteit aan theorieën, definities en 

operationaliseringen van racisme die erg kunnen verschillen van elkaar. Gezien een 

exhaustieve studie van alle variaties op dit thema ons te ver zou leiden, beperken we ons 

tot een kort overzicht. Geconfronteerd met deze diversiteit aan conceptualiseringen van 

racisme, stellen Verkuyten en Ter Wal (2000) een – te – algemene definitie voor: “de 

negatieve voorstelling en/of negatieve behandeling van hen die gedefinieerd zijn als 

zijnde raciale of etnische outgroups”. 

Sanchez-Mazas (2004) stelt een diachronische benadering van racisme voor: ze ontleedt 

racisme in “ogenblikken” die “de belangrijkste manieren zijn waarop de weigering van 

erkenning tot uiting komt, vermits deze gericht zijn op een welbepaalde groep volgens 

raciaal criterium" (Sanchez-Mazas, 2004 : 79). Ze werkt geen essentialistische definitie 

van racisme uit wat toelaat de evolutie van de inhoud van racisme te bestuderen. 

Voorafgegaan door een “biologisch moment”, dat een weigering inhoudt om de juridische 

identiteit van een persoon te erkennen - om hem of haar als burger te erkennen - in 

functie van een biologisch criterium (de persoon is “wetenschappelijk” erkend als 

behorend tot een inferieur ras), treedt er een “ethisch moment” of “cultureel moment”4 

op en maakt de ontwikkeling van een “politiek moment” mogelijk. 

Het “cultureel moment” verdringt als het ware het “differentialistisch racisme”5 en gaat 

samen met weglaten van het raciale argument ten voordele van het culturele argument. 

                                                 
3 Internationale conventie met betrekking tot de eliminatie van alle vormen van raciale discrimina-
tie (1965) 
4 Men zal spreken van een “cultureel moment” in zo verre het “ethisch moment” gestoeld is op de 
verdediging van een gemeenschap van waarden en waarvan de cultuur de vertegenwoordiger is.  
5 Een concept dat hier vrij dicht bij aanleunt, is een concept ontwikkeld in de USA, nl. “symbolisch 
racisme”. “Nu gaat het er voor de racisten niet meer om de biologische, fysieke en intellectuele 
inferioriteit [van de zwarten] op te roepen, maar wel het feit dat ze zelfvoldaan berusten in de 
diensten van sociale hulp of dat ze hun families uit elkaar laten vallen, en zo hun culturele waarden 
en nationale moraal kapot maken, te beginnen bij het werk en de individuele verantwoordelijk-
heidszin en krachtdadigheid” (Wieviorka, 1998, p.33).  
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Zo worden culturele verschillen (culturele, nationale, religieuze, etnische 

bijzonderheden), en niet langer een biologische hiërarchie, op het voorplan geplaatst. 

Nochtans, zoals de auteur zegt, verzameld – en geneutraliseerd – onder de uitdrukking 

van “cultureel verschil”, zijn de asymmetrische relaties tussen de wereld van emigratie 

en immigratie duidelijk aanwezig als ongelijkheid in de gangbare betekenisgeving, en 

niet alleen als verschil (Sanchez-Mazas, 2004 : 143). Het racisme van de ongelijkheid 

legitimeert de dominantie/discriminatie op basis van een biologische inferioriteit. Hoewel 

het racisme van het verschil het “recht” op verschil erkent en een expliciete hiërarchische 

structuur niet effectief verdedigt, koestert het tegelijkertijd vrees voor de vermenging 

van culturen, en is een inferiorisatie van de cultuur van de andere er dan ook niet minder 

latent. Ondanks deze bedenking is het onderscheid tussen beide vormen wel degelijk van 

belang. Het toont namelijk aan dat er twee logica’s bestaan binnen éénzelfde fenomeen, 

het racisme: enerzijds de logica van de hiërarchische opbouw en van de dominantie van 

één groep tegenover andere groepen, anderzijds de logica van het onderscheid op basis 

van een weigering een relatie op te bouwen met de Andere (segregatie). Het gaat dus 

niet om twee “racismen”, maar om een fenomeen dat gebaseerd is op twee verschillende 

logica’s waarvan er op een gegeven moment één de bovenhand heeft (Wievorka, 1998: 

31-37). 

 

Cultuur gaat dus voor aan “ras”. Maar kan men nog spreken van racisme zonder “ras”, in 

de biologische betekenis van het woord? Rassen op zich bestaan niet, maar zijn wel het 

resultaat van een sociale constructie via interne en externe processen. Bepaalde groepen 

zijn dus geracialiseerd6, maar op welke basis? Als men racisme beschouwt als “de 

veralgemeende en definitieve valorisatie van reële of ingebeelde verschillen, ten voordele 

van de ‘beschuldiger’ en ten koste van zijn slachtoffer, met als doel een bepaalde 

agressie te legitimeren.” (Memmi, 1994 : 113), zoals Memmi het definieert (Memmi 

bekritiseert zelf het te algemene karakter van zijn definitie), waarin onderscheidt racisme 

zich dan van seksisme, van een vijandigheid tegen gehandicapten, enzovoorts? Voor 

Guillaumin (1972) viseert racisme de socio-culturele groepen die ervaren worden als 

verschillend en, “si on ne leur attribue pas consciemment de réalité raciale, les 

définissants de ces catégories sont toutefois ceux de la race dans l’univers inconscient, 

ces categories sont porteuses de la marque somato-biologique” (Guillaumin, 2002 : 101). 

Met andere woorden: de fysieke eigenschappen (met inbegrip van de taal, de gebaren, 

het accent, …) worden het symbool, de basis van de socio-culturele verschillen. Deze 

fysieke eigenschappen worden gewaargeworden vooraleer er een (al dan niet bewuste) 

raciale aanduiding gebeurt. Dit gaat samen met een essentialisatie van cultuur: “On 

‘passe’ au racisme non seulement lorsqu’il est fait référence à la nature biologique 

d’alter, mais quand les traits culturels qui lui sont attribués sont essentialisés ou 

substantivés de telle sorte qu’ils forment ‘une seconde nature’ et que leur transmission 

intergénérationnelle est plus conçue comme une hérédité que comme un héritage dont 

l’acquisition est subordonnée à la socialisation ” (De Rudder et. al., 2000: 34). Deze 

                                                 
6 Het proces van racialisatie bestaat uit het toekennen van (reële of denkbeeldige) fenotypische 
eigenschappen aan een sociale groep om er een natuurlijke categorie van te maken (Miles, 1989). 
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essentialisatie van cultuur onderscheidt racisme van ethnisme, omdat culturele 

kenmerken, zelfs al zijn ze denigrerend, veranderbaar zijn.  

  

Racisme heeft dus verschillende betekenissen, die in relatie geplaatst moeten worden 

met de waarden binnen de ontvangende maatschappij. Zich baserend op verschillende 

argumenten die betrekking hebben op de cultuur, de religie of zelfs op bepaalde 

overblijfselen van biologische argumenten weigert men de Andere sociaal te erkennen – 

de Andere wordt “onintegreerbaar door de cultuur” (Sanchez-Mazas, 2004 : 147). Deze 

idee voedt een andere: de idee van de weigering van verworven rechten. Volgens 

Sanchez Mazas (2004: 113) is hier sprake van een proces van delegitimatie, kenmerkend 

voor de xenofobe logica.  

Het lijkt ons het juiste moment wat meer te zeggen over het laatste moment, het 

“politieke moment”. Racisme uit zich hier via meningen over verschillende maatregelen 

(positieve discriminatie, desegregatie, …) en over bijzondere rechten waarvan de 

legitimiteit niet a priori gevestigd is: “Men stelt de gegrondheid van eisen in vraag en/of 

ontzegt hen politieke rechten en wimpelt hen af door te zeggen dat ze particuliere 

belangen niet in de openbare ruimte mogen uiten” (Sanchez-Mazas, 2004 : 91). Men kan 

zelfs zover gaan hen te verbieden hun eisen in de publieke ruimte te uiten; dit is een 

ontkenning van hun stem. 

Niettemin kan men meerdere bezwaren uiten wat betreft de relevantie van de notie 

“politiek racisme” – op het gevaar af dat dit leidt tot een ontwaarding of inflatie van de 

notie “racisme”. Het feit tegen stemrecht voor vreemdelingen te zijn – een vorm van 

ontkenning van hun stem – is bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijs een bewijs van 

racisme. Deze weigering kan gemotiveerd zijn door andere argumenten (zoals het belang 

dat tegenstanders hechten aan het verband tussen de nationaliteit en de politieke 

rechten). Desondanks mag deze politieke dimensie toch niet afgevoerd worden. Ze kan 

werkelijk een vorm van racisme zijn, maar ze kan ook, in een bredere context, een 

indicator zijn van een zekere politieke intolerantie of xenofobie. Dat is waarom het, 

volgens ons, misschien correcter is te spreken van politieke xenofobie en politieke 

intolerantie, eerder dan van racisme.  

Deze benadering van racisme, voorgesteld door Sanchez-Mazas, gezien als de wil de 

geïmmigreerde, de persoon van buitenlandse origine, uit te sluiten van verschillende 

sferen van erkenning (in de rechtspraak, sociaal, politiek), is interessant omdat ze 

toelaat de vragen die gesteld worden in de kwantitatieve enquêtes rond dit onderwerp op 

een eerste niveau te omschrijven. Daarenboven laat deze benadering toe racisme te zien 

als een continu fenomeen, waarvan de inhoud evolueert. Ze vermijdt ook de toevoeging 

van een hele reeks termen zoals “neo-“, “cultureel”, “differentialistisch”, etc. aan het 

woord of zelfs het uitvinden van nieuwe termen (bv. heterofobie van Albert Memmi, 

1994). Dit is eveneens het geval bij de idee van Miles: “racism is not a single, static 

ideology” (Miles, 1989 : 82). 

Om alle verwarring te vermijden verkiezen we niettemin een meer synthetische definitie 

van racisme: racisme kent aan groepen superioriteit of inferioriteit – in ieder 

geval ongelijkheid – toe – op een expliciete of op impliciete manier – door een 
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verband naar voren te brengen tussen fysieke, etnische of culturele 

eigenschappen enerzijds en gedeelde bekwaamheden of eigenschappen 

anderzijds. Deze definitie van racisme overstijgt dus deze van racisme in de zin van 

expliciete biologische ongelijkheid en omvat ook racisme in cultureel-differentialistische 

zin (Taguieff, 1995). 

 

Voorts beschouwt Miles (1989) racisme als een ideologie, als een fenomeen van 

representatie dat de vorm kan aannemen ofwel van een coherente theorie, ofwel van een 

ongeordend geheel van vooroordelen, clichés, denkbeelden. Hij onderscheidt racisme van 

”exclusionary practices”. Dat moet ons duidelijk maken dat discriminerende handelingen 

niet noodzakelijk voortvloeien uit racisme. Als men racisme beschouwt als een min of 

meer coherente ideologie, een mentale representatie, mag men echter niet vergeten dat 

het zich manifesteert in vooroordelen, opinies, attitudes in de eerste plaats, door 

gedragingen en handelingen (discriminatie, segregatie, geweld) in de tweede plaats en 

door geleerde en doctrinaire theorieën in de derde plaats (tri-dimensioneel racisme van 

M. Wieviorka, 1995). In het kader van enquêtes door middel van vragenlijsten bij de 

bevolking, gaat het om een evaluatie van de eerste dimensie. In geaggregeerde 

gedragstesten gaat het om de tweede dimensie. Men mag dus de praktische dimensie 

van racisme niet vergeten: het racisme is een proces omdat de ideologie niet zou 

bestaan zonder dagdagelijkse praktijken die haar creëren en bevestigen, zoals Essed 

(1991 : 44, geciteerd door Wodak, Reisgl, 2001 : 7) het formuleerde. De ideologie staat 

niet los van haar uitingen. Er zijn ook andere vormen van racisme. Een bijvoorbeeld is 

het “institutionele racisme”, een notie geïntroduceerd door Carmichael en Hamilton 

(1967). Het gaat om dagdagelijkse praktijken die plaatshebben binnen instellingen of 

staatsorganismen en die het behoud van ongelijkheden tussen groepen toelaten. Deze 

discriminerende praktijken worden weerspiegeld in informele processen. Volgens Reisigl 

en Wodak, zorgt deze notie voor een depersonalisatie en het wegnemen van de 

verantwoordelijkheid bij de personen die dit soort racisme bewerkstelligen (Reisigl, 

Wodak, 2001 : 9). Bovendien lijkt dit racisme moeilijk identificeerbaar in vragenlijsten 

die individuele attitudes onderzoeken (waaruit we tendensen kunnen afleiden) en is zelfs 

moeilijk identificeerbaar in geaggregeerde gedragstesten. Een ander voorbeeld: “every 

day racism” kunnen we eenvoudigweg definiëren als de integratie van racisme in 

alledaagse situaties door discriminerende attitudes, opinies of gedragingen. Deze notie 

heeft het voordeel dat ze erop wijst dat racisme zich in gelijk welke situatie en op gelijk 

welk niveau (micro-, meso-, macrosociologisch) kan voordoen.  

Om af te sluiten willen we benadrukken dat “ras” of afkomst slechts één factor is die 

intergroepsrelaties kan beïnvloeden, er zijn tevens economische en sociale factoren. 

 

1.3 Xenofobie 

 

Laten we nu stilstaan bij de manier waarop Sanchez-Mazas xenofobie definieert. Voor 

deze auteur “ontwikkelt xenofobie zich als protest tegen wat ervaren wordt als een 
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onrechtmatig verworven recht [sociale rechten, sociale rechtvaardigheid] en het in bezit 

nemen van de tekens van waardigheid” (Sanchez-Mazas, 2004: 112). Het is “een 

psychosociaal proces, voorgesteld vanuit een bepaalde rechtvaardigheid, om de door de 

immigranten de facto verworven rechten als illegitiem te verklaren, of het nu gaat om 

het creëren van werkgelegenheid of van sociale rechten (2004 : 113) die een terugkeer 

naar een situatie zonder rechten en het terugsturen van immigranten als doel heeft. De 

universaliteit van sociale rechten is ingetrokken, er is een voorrang voor (‘echte’) 

landgenoten ten opzichte van immigranten: zelfs als ze genaturaliseerd zijn, is er geen 

sociale erkenning van hun burgerschap wegens culturele, religieuze onverenigbaarheden.  

 

Hoewel de definitie van Sanchez-Mazas origineel is, lijkt ze ons beperkt. Wij stellen 

daarom voor een meer klassieke definitie van xenofobie te behouden (deze kan 

samengaan met een wil om immigranten terug te sturen): xenofobie is de 

onevenredige angst voor het vreemde, voor migranten en etnische minderheden 

en de angst voor etno-culturele vermenging. Het suffix ‘fobie’ geeft immers een 

psychopathologische betekenis aan de term. Xenofobie wordt dus klassiek gedefinieerd 

als een onevenredige en onbewuste reactie tegen een gevaar van vreemdelingen dat 

vaak ingebeeld is en dat onlogisch en oncontroleerbaar gedrag uitlokt.  

 

De notie xenofobie wordt bovendien vaak verward met racisme en de twee noties worden 

grotendeels gebruikt als onderling verwisselbare termen, zelfs in officiële documenten. 

De twee concepten overlappen elkaar, maar blijven niettemin verschillend. Volgens ons is 

het analytische schema van de socioloog Andreas Wimmer (2000) het meest passend om 

racisme en xenofobie te onderscheiden, zonder mogelijke overlappingen uit te sluiten. 

Wimmer (2000) onderscheidt vijf ideologische constructies van het verschil tussen “ons” 

en “hen” in de racistische en xenofobe discours van meerderheidsgroepen wanneer deze 

zich verzetten tegen de inclusie van minderheidsgroepen bij “ons”. Eerst en vooral is er 

de idee dat wortels van bepaalde biologische of culturele ‘eigenschappen’ zo ‘diep’ zitten, 

dat eigenschappen niet gewijzigd kunnen worden gedurende de levensloop van een 

individu of doorheen de geschiedenis van een groep (essentialisatie van verschillen). Ten 

tweede is er de rangordening van verschillende entiteiten waarin de eigen groep 

geprivilegieerd is (rangordening). Ten derde is er de idee dat vermenging van 

verschillende culturele of biologische ‘entiteiten’ nadelig is (verwerping van vermenging). 

Ten vierde is er de angst ‘overwelmd’ te worden door vreemdelingen en de angst voor 

vervreemding of aliënatie van de eigen cultuur (angst te worden overwelmd). Ten slotte 

is er de perceptie dat er een zero sum game bestaat tussen de vreemdelingen en 

‘onszelf’, waarin één van de twee altijd de verliezer is (gevoel van concurrentie en 

bedreiging). Volgens ons gaat het hier om vijf dimensies van de (afwezigheid van) 

tolerantie op het niveau van relaties tussen etnische of ge-etniciseerde groepen: 

essentialisatie van de verschillen (racisme), rangordening van groepen (racisme), 

verwerping van vermenging (racisme en/of xenofobie), angst overwelmd te 

worden (xenofobie) en een gevoel van concurrentie en bedreiging (xenofobie). 
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1.4 Negatieve attitudes tegenover migranten en/of etnische minderheden 

 

Het zwakke punt van de klassieke definitie van xenofobie is dat het moeilijk is om te 

beoordelen of de angst, in alle omstandigheden, volledig ongegrond en onlogisch is. Wij 

stellen voor de notie van xenofobie te overstijgen door de negatieve dimensie van het 

concept ‘etnocentrisme’ hier te benadrukken. Sumner (1906) heeft het concept 

‘etnocentrisme’ geïntroduceerd. Het gaat om een gunstige evaluatie van de eigen groep 

(in-group), gecombineerd met een negatieve evaluatie van een andere groep (out-

group). In het hedendaags onderzoek is de in-group typisch de etnisch dominante groep, 

terwijl de minderheidsgroepen dienst doen als out-groups. Wij interesseren ons hier 

vooral voor de negatieve dimensie tegenover de out-groups, voor de negatieve attitudes 

– al dan niet gegrond – tegenover de immigranten en/of etnische minderheden. De 

negatieve attitudes tegenover immigranten en/of etnische minderheden beogen 

dus de immigranten en/of de etnische minderheden, welke worden 

gepercipieerd met eigenschappen en gebruiken die niet wenselijk zijn (men 

stelt ze impliciet tegenover de meerderheidsgroep die zulke 

eigenschappen/gebruiken niet zou hebben). Men kan zeggen dat het hier gaat om 

de negatieve zijde van etnocentrisme. Sterk verbonden met de negatieve attitudes 

tegenover immigranten en/of minderheden vermelden we de attitudes met betrekking tot 

uitsluiting, die zich baseren op het principe van de primordiale autochtonie – dit zullen 

we in de volgende paragraaf bespreken. 

 

1.5 Uitsluitingattitudes volgens het principe van de primordiale autochtonie 

 

Racisme, xenofobie en negatieve attitudes tegenover immigranten of etnische 

minderheden uiten zich vaak in het in vraag stellen van de legitimiteit van de rechten die 

verleend zijn aan immigranten of etnische minderheden. Sanchez-Mazas sprak in dit 

verband van xenofobie en van het ‘politiek moment’ van racisme. De Belgische 

antropoloog Eugeen Roosens (1989) had het over een attitude van “primordiale 

autochtonie”. Dit is de idee dat een groep de overheersing zou moeten hebben over een 

gegeven territorium (en zijn publieke regels) ten gevolge van de verwantschap met 

ouders en voorouders die als “eersten” dit territorium bewoond hebben (of verondersteld 

worden dat gedaan te hebben). Dit principe uit zich vaak in de uitsluiting van 

nieuwkomers. Onder uitsluitingattitudes volgens het principe van primordiale 

autochtonie, verstaan we attitudes van weigering van erkenning (door de 

meerderheidsgroep) die zich uiten in het weigeren van (of in het in vraag 

stellen van de legitimiteit van) de toegang tot rechten voor immigranten en 

etnische minderheden op dezelfde basis als deze toegepast worden voor de 

meerderheidsgroep. De onderliggende reden is vaak verbonden met racisme of met 

xenofobie. 
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1.6 Antisemitisme 

 

De volgende paragraaf handelt over antisemitisme. Het “European Monitoring Centre on 

racism and xenophobia” (EUMC), bureau van de EU in Wenen, gebruikt de volgende 

“working definition”: “Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be 

expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of antisemitism 

are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and/or their property, toward 

Jewish community institutions and religious facilities.” 

Volgens Michel Wieviorka is het een specifieke vorm van racisme: “De haat tegen de 

Joden heeft, in tegenstelling tot andere vormen van racisme, die in het bijzonder 

populaties van Maghrebijnse origine beogen […], niet als voornaamste kenmerk samen te 

gaan met of oorzaak te zijn van discriminatie, segregatie of sociale uitsluiting. Deze haat 

is slechts deels of bijkomstig religieus […]. De haat tegen Joden richt zich tegen de 

dominantie die de Joden op allerlei domeinen uitoefenen; ze associeert ze met macht, 

met geld en met de mogelijkheden te manipuleren; ze barst van jaloezie en van wrok, 

eerder dan van minachting.” (Wieviorka, 2005 : 28-29). Het antisemitisme heeft als 

bijzonderheid zich te ontwikkelen op verschillende domeinen en, als er een 

gemeenschappelijke haat is, is dat niet op basis van dezelfde argumenten.  

In “traditionele” milieus waarin de “klassieke” vooroordelen (m.b.t. geld, macht, media, 

…) de ronde doen, denken we meteen aan Extreem Rechts, Nazi’s, skinheads, …. Maar 

deze milieus zijn ook niet homogeen; het Extreem Rechts, bijvoorbeeld, als een stroming 

ontstaan uit een traditionele katholieke erfenis7 waarin men vreest voor een complot van 

joden-vrijmetselaars, herpositioneert zich tegenover een Nieuw Rechts dat gelooft in het 

bestaan van een reële wil bij de joden om de wereld te overheersen. Dit Nieuw Rechts 

heeft echter vooral als bijzonder kenmerk dat het probeert toenadering te zoeken tot de 

joodse gemeenschap, om er zijn anti-Maghrebijns racisme uit te drukken door de 

Arabische populaties te betichten van onrechtvaardigheden. Dit ligt aan de oorsprong van 

een nieuw Arabisch-Islamitisch antisemitisme. 

Afgezien hiervan omvat het antisemitisme, voor Wieviorka (2005 : 436-438), vandaag de 

dag nieuwe aspecten tengevolge van de evoluties in het Nabije Oosten en van het 

Israëlisch-Palestijns conflict, met betrekking tot de opkomst van de islam, over de rol 

van de USA, over het terrorisme,….  

Samengevat: enerzijds is er een “klassiek” antisemitisme dat komt van personen die zich 

identificeren met hun land en die vrezen dat de maatschappij en de identiteit van het 

land door de joden bedreigd zouden worden. In dit geval verwijzen termen als “Israël” en 

“Islam” slechts naar moslims. Anderzijds kan men te maken hebben met personen van 

migrantenorigine die – omdat ze de behandeling (racisme, overheersing) door hun 

gastland onrechtvaardig vinden ten opzichte van deze die de joden krijgen – reageren 

door zich te identificeren met de Palestijnse zaak en met de Islam en door van “Joden”, 

“Israël”, “zionisme”, … een amalgaam te maken. 

                                                 
7 Gelijklopend hiermee kunnen we denken aan het christelijke antisemitisme waarin men de joden 
beschouwt als de moordenaars van Christus. 
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We dienen een onderscheid te maken tussen antizionisme en antisemitisme. Antizionisme 

gaat niet noodzakelijkerwijs samen met antisemitisme en omgekeerd. Men moet het 

onderscheid maken tussen uitspraken die slaan op een kritiek op de Israëlische politiek, 

op het Israëlisch-Palestijns conflict – en zelfs op werkelijke antizionistische standpunten, 

bijvoorbeeld over het politieke karakter van de staat (van racistische aard) – en op 

antisemitische stellingnamen gevoed door de situatie in Israël, die dienst kan doen als 

kapstok voor een mengelmoes van opinies en veralgemeningen. 

Wij stellen dit als definitie van antisemitisme voor: de negatieve attitudes tegenover 

personen die behoren tot de joden (of die verondersteld worden joods te zijn) 

en verondersteld worden eigenschappen en gewoonten te hebben die weinig of 

niet wenselijk zijn (door ze impliciet tegenover de niet-joodse 

meerderheidsgroep te stellen die deze eigenschappen of gewoonten niet heeft). 

 

1.7 Islamofobie 

 

Laten we nu een ander concept – islamofobie – aansnijden. Voor Malcolm Brown is 

islamofobie in de eerste plaats een vijandigheid ten opzichte van de Islam, eerder dan 

tegen de moslims. Dit heeft als gevolg dat de islamofobie voor hem bepaalde 

eigenschappen gemeenschappelijk heeft met racisme, maar er toch van afwijkt: “Racism 

does not focus on religious incompatibility, but religious differences can be used to 

underline the alleged incompatibility, even inferiority, of the racialised Other [the 

Muslims]” (Brown, 2000 : 89). Niettemin, op het gevaar af tot een mengelmoes te 

komen, is bang zijn voor de Islam natuurlijk het vrezen van de waarden die dit geloof 

belichaamt, maar het is ook diegenen vrezen die er de vertegenwoordigers van zijn, 

diegenen zonder wie deze religie niet zou kunnen bestaan. Bovendien kan racisme 

berusten op culturele en religieuze onverenigbaarheden, als men de theorieën volgt die 

zojuist uiteengezet zijn. 

Het gaat dus zeker om een vijandigheid ten opzichte van personen die men 

categoriseert, “racialiseert” vanuit een religieus verschil. In die zin lijkt het fenomeen 

verwant te zijn aan een specifiek racisme gebaseerd op een religieuze8 

onverenigbaarheid. Deze haat ten opzichte van moslims kan aan de oorsprong liggen van 

het verwarren en een amalgaam maken van “Arabieren”, “moslims”, “Islam”. 

Wij stellen als definitie van islamofobie voor: de negatieve attitudes tegenover de 

islam en personen die behoren tot de moslims (of die verondersteld worden 

moslim te zijn), en verondersteld worden eigenschappen en gewoonten te 

hebben die weinig of niet wenselijk zijn (door ze impliciet tegenover de niet-

islamitische meerderheidsgroep te stellen die deze eigenschappen of 

gewoonten niet heeft). 

 

                                                 
8 De haat ten opzichte van de Joden aan de andere kant, lijkt vandaag minder gebaseerd te zijn op 
een religieus argument. Dat is waarom de term “anti-judaïsme” minder geschikt lijkt dan deze van 
“antisemitisme”. 
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1.8 Draagvlak voor religieuze en filosofische diversiteit 

 

Hoewel we hadden voorgesteld om de notie te beperken tot de relaties die de 

meerderheidsgroepen en de minderheidsgroepen van “etnische” en/of “ge-etniciseerde” 

aard onderhouden, toont het opnemen van fenomenen als antisemitisme en islamofobie 

aan dat de interetnische relaties niet altijd los kunnen worden gezien van religie of 

religieuze identiteiten. Dat nodigt ons uit onze aandacht te verruimen naar het draagvlak 

voor de religieuze en filosofische diversiteit in het algemeen – wat overigens doet denken 

aan de historische conceptualisatie van het begrip tolerantie (Saada-Gendron, 2003; 

Haarscher, 2003). Tolereert men het bestaan en de openbare uiting van andere religies 

en/of van filosofische stellingnamen (in het bijzonder het vrije denken)? Wij definiëren 

hier het draagvlak voor de religieuze en filosofische diversiteit als zijnde de 

attitudes ten aanzien van de mate waarin openbare uiting van religieuze en 

filosofische diversiteit aanvaardbaar geacht wordt. 

 

 

1.9 Draagvlak voor etno-culturele diversiteit  

 

Taguieff (1987) wees ons erop dat racisme en antiracisme verschillende vormen kunnen 

aannemen en kunnen samengaan met verschillende verhoudingen tot etno-culturele 

diversiteit. Daarenboven heeft Taguieff (1985) de nadruk gelegd op de constatering dat 

het racistische en antiracistische discours elkaar beïnvloeden. Brown spreekt in dit 

verband over de vicieuze cirkel van racisme en antiracisme en stelt een herinterpretatie 

voor van de ideaaltypische racismes en antiracismes van Taguieff (1985). Er is het 

‘heterofobe racisme’9, de haat ten opzichte van de andere die raciaal gedefinieerd is. 

Hiertegenover staat het ‘heterofiele antiracisme’10, dat slaat op de waardering van de 

andere. Als reactie daarop kan zich het ‘heterofiele racisme’11 ontwikkelen. Bij dit soort 

racisme gaat de waardering van de andere, in de zin dat men het anderszijn van de 

andere wil behouden, samen met een wil een vermenging tussen zichzelf en de andere te 

vermijden. Niettemin blijft dit een vorm racisme volgens Taguieff: de verschillende 

groepen worden gezien als zijnde onverenigbaar, zelfs al zijn ze cultureel gedefinieerd 

en, in theorie, beschouwd als gelijk. Dit ‘heterofiel racisme’ wordt vervolgens tegenover 

een ‘heterofoob antiracisme’12 geplaatst dat de idee van verscheidenheid verwerpt ten 

voordele van de notie van universaliteit.  

Deze inzichten zijn ook nuttig wanneer men nadenkt over de verschillende mogelijke 

attituden ten opzichte van de openbare uiting van etno-culturele diversiteit. In de context 

van een Natiestaat die het racisme als illegitiem beschouwt, kan het legitieme ‘liberale’ 

                                                 
9 Deze term komt van Brown (2000). 
10 Deze term komt van Brown (2000); Taguieff (1985) heeft het eerder over “differentialistisch 
racisme”. 
11 Deze term komt van Brown (2000). 
12 Deze term komt van Brown (2000); Taguieff (1985) heeft het eerder over “universalistisch anti-
racisme”. 
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beleid tegenover etnische minderheden zich, in theorie, situeren op een continuüm 

tussen de ideaaltypes van ‘assimilatie’ enerzijds en van ‘multiculturalisme’ anderzijds. 

Een beleid van assimilatie tracht te bereiken dat (de uiting van) de cultuur van de 

minderheid op termijn verdwijnt ten voordele van de cultuur van de meerderheid (of ten 

voordele van een project van gedeelde en ingebeelde cultuur). Het doel is het 

verminderen van de openbare uiting van de culturele diversiteit en de etnische herkomst 

irrelevant maken in de interacties tussen groepen en tussen personen. De openbare 

uiting van een etno-culturele identiteit wordt beschouwd als niet wenselijk. Men zou 

kunnen zeggen dat een assimilerende attitude overeenstemt met ‘heterofoob 

antiracisme’ of ‘universalistisch antiracisme’. Het gaat niet noodzakelijkerwijs om een 

uiting van “primordiale autochtonie”, gezien de verwachte assimilatie gericht kan zijn op 

een toekomstproject. 

Aan de andere kant van het continuüm staat het beleid van multiculturalisme dat het 

laten samenleven van de culturen van de minderheden met de cultuur van de 

meerderheid als doel heeft. De minderheidsculturen worden beschermd en de openbare 

uiting van een etno-culturele identiteit wordt aanvaard en zelfs aangemoedigd. Men zou 

kunnen zeggen dat een multiculturele attitude overeenstemt met ‘heterofiel antiracisme’ 

of ‘differentialistisch antiracisme’.  

Met andere woorden, zelfs als men zich openlijk en duidelijk antiracistisch toont en als 

men geen xenofobe gevoelens heeft, kan men volledig tegengestelde posities innemen 

wat betreft de openbare uiting van etnische diversiteit. Het lijkt ons noodzakelijk dit 

aspect van het draagvlak van (de openbare uiting van) de etno-culturele diversiteit op te 

nemen in een onderzoek met betrekking tot tolerantie – zonder daarom echter te stellen 

dat een bepaalde positie op het continuüm tussen assimilatie en multiculturalisme boven 

de andere te verkiezen zou zijn13. 

We definiëren hier het draagvlak voor etno-culturele diversiteit als zijnde de 

attitudes met betrekking tot de mate van openbare uiting van de etnische 

diversiteit die men aanvaardbaar vindt vanuit het standpunt van de 

meerderheidsgroep. 

 
 

1.10 Discussie 

 

We stellen voor een kwantitatieve enquête uit te voeren bij een representatieve 

steekproef van de Belgische populatie, als een fundamenteel element van een 

“tolerantiebarometer”. In dit hoofdstuk hebben we getracht de begrippen “tolerantie”, 

“racisme”, “xenofobie”, “negatieve attitudes tegenover etnische minderheden”, 

“uitsluitingsattitudes volgens het principe van de primordiale autochtonie”, 

“antisemitisme”, “islamofobie”, “draagvlak voor religieuze en filosofische diversiteit” en 

                                                 
13 Vanzelfsprekend hebben de auteurs hieromtrent persoonlijke meningen – die trouwens uiteenlo-
pend zijn – maar deze zijn niet relevant in deze context. 



 23

“draagvlak voor etno-culturele diversiteit” te conceptualiseren – welke zullen moeten 

gemeten worden in een dergelijke enquête. 

Aangezien we spreken van een “tolerantiebarometer”, hebben we ons eerst afgevraagd 

wat de inhoud is van het concept “tolerantie”. We hebben voorgesteld het begrip te 

beperken tot relaties die de meerderheidsgroepen en de minderheidsgroepen van 

“etnische” of “ge-etniciseerde” aard onderhouden. Onze aandacht zal vooral uitgaan naar 

1) de aanwezigheid of afwezigheid van racistische, xenofobe, antisemitische attitudes en 

gedragingen en negatieve attitudes tegenover immigranten en/of etnische minderheden 

enerzijds, en 2) de attitudes met betrekking tot de etno-culturele en religieuze diversiteit 

anderzijds. We zullen de begrippen ‘tolerantie’ en ‘intolerantie’ dus in een relatief 

beperkte betekenis gebruiken. We hebben gewezen op de nadelen van het gebruik van 

de terminologie van ‘tolerantie’ omdat de term impliciet veronderstelt dat wie het object 

is van tolerantie, in wezen abnormaal of atypisch is, een afwijking van de norm – van 

een dergelijke visie willen wij afstand nemen. Bovendien zou het niet handig kunnen 

lijken te spreken van racisme en ondertussen de terminologie van de tolerantie te 

gebruiken – gegeven dat het gaat om een fenomeen dat uiteraard niet tolereerbaar is. 

Niettemin hebben we toch besloten de terminologie van ‘tolerantie’ te behouden, omdat 

ze de dimensie van macht (de onderlinge krachtsverhoudingen) weerspiegelt. Dit is 

vanuit sociologisch oogpunt zeer belangrijk in intergroepsrelaties (en hun uitdrukking op 

het individuele niveau). Het zijn de meerderheidsgroepen die de meeste mogelijkheden 

hebben de eigenschappen van “de ingebeelde gemeenschap” te bepalen en dus de 

differentiatie tussen “wij” en “zij” al dan niet te behouden in de samenleving van een 

bepaalde Natiestaat. In die zin zijn het de meerderheidsgroepen die kunnen ‘tolereren’ 

om minderheidsgroepen (wel of niet) in te sluiten binnen de definitie van “wij”. De 

meerderheidsgroepen hebben een machtspositie om de minderheidsgroepen binnen of 

buiten te sluiten van bepaalde rechten. Ze kunnen de formele (op het gebied van 

rechten) en informele (netwerken/organisaties, contacten) participatie van 

minderheidsgroepen in verschillende domeinen van de samenleving stimuleren of 

(ver)hinderen. Dit is een analytische vaststelling die niets verandert aan het feit dat 

uitsluiting op basis van racistische en xenofobe gevoelens moreel – en vaak ook juridisch 

– onaanvaardbaar is (en dus ‘ontoelaatbaar’ vanuit ethisch oogpunt). Het zijn ook de 

meerderheidsgroepen die de mate van openbare uiting van de etno-culturele diversiteit 

kunnen ‘tolereren’ (of beperken). Als we het zo bekijken, lijkt het gebruik van de term 

“tolerantie” dus minder onhandig en wel gepast te zijn. 

Een eerste element dat onderzocht moet worden bij het bestuderen van de relaties die 

de meerderheidsgroepen en de “etnische” en/of “ge-etniciseerde” minderheidsgroepen 

onderhouden, is het fenomeen racisme. We hebben racisme gedefinieerd als de 

toewijzing van superioriteit of van minderwaardigheid – in ieder geval van ongelijkheid – 

aan groepen – op een impliciete of expliciete manier – door een verband naar voren te 

brengen tussen fysieke, etnische of culturele eigenschappen enerzijds en gedeelde 

bekwaamheden of eigenschappen anderzijds. Deze definitie van racisme overstijgt dus 

deze van racisme in de zin van expliciete biologische ongelijkheid, maar omvat ook 

racisme in cultureel-differentialistische zin, zoals voorgesteld door Taguieff.  
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Een tweede element om te bestuderen is xenofobie, wat we gedefinieerd hebben als de 

onevenredige angst voor het vreemde, voor migranten en etnische minderheden en de 

angst voor etno-culturele vermenging. De notie xenofobie wordt vaak verward met 

racisme en de twee noties worden grotendeels gebruikt als onderling verwisselbare 

termen, zelfs in officiële documenten. Het is dus belangrijk de betekenis van de twee 

begrippen te preciseren.  

De twee concepten overlappen elkaar, maar blijven niettemin verschillend. Volgens ons, 

is het analytische schema van de socioloog Andreas Wimmer zeer adequaat om racisme 

en xenofobie te onderscheiden, zonder mogelijke overlappingen uit te sluiten. Wimmer 

heeft vijf ideologische constructies van het verschil tussen “wij” en “zij” onderscheiden in 

de racistische en xenofobe discours van meerderheidsgroepen wanneer ze zich verzetten 

tegen de inclusie van minderheidsgroepen bij “wij”: essentialisatie van de verschillen 

(racisme), rangordening van groepen (racisme), verwerping van vermenging (racisme 

en/of xenofobie), angst overwelmd te worden (xenofobie) en een gevoel van 

concurrentie en bedreiging (xenofobie). 

Het zwakke punt van de klassieke definitie van xenofobie is de moeilijkheid te oordelen 

of de angst, in alle omstandigheden, volledig ongegrond en onlogisch is. Wij stellen voor 

de notie van xenofobie te overstijgen door de negatieve dimensie van het concept 

‘etnocentrisme’ – het (al dan niet gegrond) negatief beoordelen van de out-group – te 

benadrukken als derde element dat in overweging genomen moet worden. We hebben 

het gehad over “negatieve attitudes tegenover immigranten en/of etnische minderheden” 

waardoor de immigranten en/of de etnische minderheden gepercipieerd worden met 

eigenschappen en gebruiken die niet wenselijk zijn (men stelt ze impliciet tegenover de 

meerderheidsgroep die zulke eigenschappen/gebruiken niet zou hebben). Men kan 

zeggen dat het hier gaat om de negatieve kant van etnocentrisme. 

Sterk verbonden met de negatieve attitudes tegenover de immigranten en/of etnische 

minderheden, vermelden we de uitsluitingattitudes gebaseerd op het principe van 

primordiale autochtonie. We stellen dit principe voor als vierde element. Racisme, 

xenofobie en negatieve attitudes tegenover immigranten of etnische minderheden uiten 

zich vaak door het in vraag stellen van de legitimiteit van de rechten die verleend zijn 

aan immigranten of etnische minderheden. Roosens spreekt van “primordiale 

autochtonie” wanneer men argumenteert dat één groep de overheersing zou moeten 

hebben over een gegeven territorium (en zijn openbare regels) ten gevolge van de 

verwantschap met ouders en voorouders die als “eersten” dit territorium bewoond 

hebben (of verondersteld worden dat gedaan te hebben). Dit principe uit zich onder 

andere in uitsluiting van nieuwkomers. De onderliggende reden is vaak verbonden met 

racisme of xenofobie. Onder uitsluitingattitudes volgens het principe van primordiale 

autochtonie, verstaan we attitudes van weigering van erkenning (door de 

meerderheidsgroep) die zich uiten in het weigeren van (of in het in vraag stellen van de 

legitimiteit van) de toegang tot rechten voor immigranten en etnische minderheden op 

dezelfde basis als deze toegepast worden op de meerderheidsgroep.  

Een vijfde element dat we zullen opnemen is het antisemitisme. Het gaat om negatieve 

attitudes tegenover personen die behoren tot de joden (of verondersteld worden joods te 
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zijn) en verondersteld worden eigenschappen en gewoonten te hebben die weinig of niet 

wenselijk zijn (door ze impliciet tegenover de niet-joodse meerderheidsgroep te stellen 

die deze eigenschappen of gewoonten niet heeft). Een zesde element is de islamofobie: 

de negatieve attitudes tegenover de islam en personen die behoren tot de moslims (of 

verondersteld worden moslim te zijn), en verondersteld worden eigenschappen en 

gewoonten te hebben die weinig of niet wenselijk zijn (door ze impliciet tegenover de 

niet-islamitische meerderheidsgroep te stellen die deze eigenschappen of gewoonten niet 

heeft). Een zevende element – dat verwijst naar de klassieke conceptualisatie van 

tolerantie – betreft het draagvlak voor de religieuze en filosofische diversiteit. Tolereert 

men het bestaan en de openbare uiting van andere religies en/of het innemen van 

bepaalde filosofische stellingnamen (in het bijzonder het vrije denken)? 

Een laatste element van onze conceptualisatie van tolerantie betreft het draagvlak voor 

de etno-culturele diversiteit. Wanneer men racisme als illegitiem beschouwt, kan het 

legitieme ‘liberale’ beleid tegenover etnische minderheden zich in theorie situeren op een 

continuüm tussen de ideaaltypes van ‘assimilatie’ enerzijds en van ‘multiculturalisme’ 

anderzijds. Zelfs als men zich openlijk en duidelijk antiracistisch toont en als men 

gevrijwaard is van xenofobe gevoelens, kan men volledig tegengestelde posities innemen 

wat betreft de openbare uiting van etnische diversiteit. Het lijkt ons noodzakelijk dit 

aspect van het draagvlak van (de openbare uiting van) de etno-culturele diversiteit op te 

nemen in een onderzoek met betrekking tot tolerantie – zonder daarom echter te stellen 

dat een bepaalde positie op het continuüm tussen assimilatie en multiculturalisme boven 

de andere te verkiezen zou zijn. We definiëren hier het draagvlak voor etno-culturele 

diversiteit als zijnde de attitudes met betrekking tot de mate van openbare uiting van de 

etnische diversiteit die men aanvaardbaar vindt vanuit het standpunt van de 

meerderheidsgroep. 

Al deze elementen (racisme, xenofobie, negatieve attitudes, primordiale autochtone, 

antisemitisme, islamofobie, draagvlak voor de religieuze diversiteit, draagvlak voor de 

etno-culturele diversiteit) zouden, volgens ons moeten voorkomen in een 

tolerantiebarometer.  
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2. Inventaris van de internationale instrumenten om attitudes van tole-
rantie vanuit de meerderheidsgroepen ten opzichte van de etnische min-
derheidsgroepen te meten 

 

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden verschillende wetenschappelijke onderzoeken over dit 

onderwerp, binnen bepaalde geografische gebieden, bijeengebracht. Over elk onderzoek 

zal wat uitleg gegeven worden. De volgorde van de voorstelling zal gebeuren volgens 

schaalgrootte: we vertrekken van de enquêtes op Europees niveau om daarna tot de 

nationale enquêtes over te gaan. We baseren ons gedeeltelijk op de gegevensbank 

RAXEN van het European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC). De 

EUMC is een orgaan onafhankelijk van de Europese Unie, opgericht in 1997 waarvan de 

activiteiten gestart zijn in 1998. Het doel van de EUMC is het verzamelen en verschaffen 

van gegevens over racisme, xenofobie, islamofobie en antisemitisme op Europees niveau 

om deze fenomenen, hun oorzaken, gevolgen en uitingen beter te begrijpen en de landen 

van de Unie te helpen ze te bestrijden. Deze gegevensbank geeft informatie over 

verschillende enquêtes en Europese en nationale onderzoeken alsook over nuttige links 

voor de verschillende landen. We hebben ook enquêtes opgespoord door middel van de 

gegevensbanken over sociale wetenschappen zoals het Zentral Archive Köln, de 

Steinmetz-archiven, Wetenschappelijk Statistisch Agentschap, Centraal Bureau voor de 

Statistiek, UK Data Archive, Inter-university Consortium for Political and Social Research, 

Roper Center for Public Opinion Research. De meerderheid van de vragenlijsten is 

beschikbaar op internet en we zullen de internetlocaties doorheen dit rapport telkens 

aangeven. Wanneer dat niet het geval was, hebben we de verantwoordelijke 

onderzoekers gecontacteerd. 

De voorstelling van de enquêtes gebeurt tevens volgens thema. Voor elke enquête zullen 

we de aandacht vestigen op thema’s die vroeger nog niet aan bod kwamen; voor de 

enquêtes die herhaald worden in de tijd zullen we de meest recente vragenlijsten 

presenteren, op voorwaarde dat ze beschikbaar zijn. We zullen de relevante vragen van 

de enquêtes opnemen in de bijlagen. We hebben de beslissing genomen ons te beperken 

tot bepaalde landen, namelijk Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten. Als buurlanden zijn Frankrijk en Nederland geschikt voor het maken 

van vergelijkingen. De USA en de UK zijn geselecteerd gezien hun sterke traditie in het 

behandelen van deze onderwerpen. We beperken ons tot deze landen omdat op den duur 

steeds dezelfde thema’s terugkeren, men zal dit ook opmerken tijdens het overlopen van 

de inventaris. Bovendien weten we uit ervaring dat de enquêtes grotendeels dezelfde 

kenmerken hebben. 
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2.2 Onderzoeken op Europees niveau  

 

Twee periodieke enquêtes op het Europese niveau zijn van belang: de Eurobarometer en 

het ‘European Social Survey’. Voorzover deze handelen over attitudes ten aanzien van 

minderheden en minderheidsgroepen, voorziet het EUMC in bepaalde analyses en 

rapportages van de gegevens. 

 

2.2.1 Rapport “Attitudes towards minority groups in the European Union – A 

special analysis of the Eurobarometer 2000 survey on behalf of the European 

Monitoring Centre on Racism and Xenophobia” (Thalhammer et. al.2001) 

 

Een deel van de Eurobarometer (EB) – een instrument van de Europese Unie, uitgevoerd 

om bepaalde waarden en attitudes over verschillende onderwerpen in Europa te 

onderzoeken – van 2000 handelt over de attitudes ten aanzien van immigranten en 

minderheden. 

Maar alvorens in te gaan op de analyses in het rapport, dringen twee opmerkingen zich 

op. Ten eerste, in een deel van de vragenlijst worden vragen gesteld over immigranten 

en andere minderheidsgroepen. Toch is het niet de evolutie van opinies over deze 

groepen die de auteurs voornamelijk interesseert; wat in de eerste plaats hun aandacht 

wegdraagt is de publieke opinie over immigranten en minderheidsgroepen, in de mate 

dat “ measuring attitudes among the majoriy population towards minority poulations is 

an expression of the current political climate” (Thalhammer et. al., 2001, p9). Uiteraard 

is deze beslissing beïnvloedt door het (Europees) niveau waarop men werkt. Zoals de 

auteurs zelf zeggen: in bepaalde landen is het niet gangbaar om in het dagelijkse 

taalgebruik een onderscheid te maken tussen ‘immigranten’ en ‘minderheden’, terwijl dit 

in andere landen wel  gebruikelijk is (Thalhammer et. al., 2001, p. 9). Bepaalde identieke 

vragen worden in de EB dus eerst over minderheidsgroepen gesteld, en daarna over 

immigranten. Maar gezien de auteurs de groepen beschouwen als een enkele groep, 

hebben ze de invloed van het gebruik van de woorden ‘minderheden’ en ‘immigranten’ op 

de attitude, niet onderzocht. Dit gezegd zijnde: dezelfde vragen stellen over deze twee 

groepen laat inderdaad vergelijking toe tussenbeide, maar kan ook verwarring 

veroorzaken bij de respondent. Als beide terminologieën door elkaar worden gehanteerd, 

is het daarom wenselijk deze in een andere context te gebruiken. 

 

De tweede opmerking gaat over het gebruik van het woord “ras” in de (Engelse, Franse, 

Nederlandse) vragenlijst. De EUMC wijst er meteen op dat ze niet achter de theorieën 

staat die het bestaan van menselijke rassen prediken en dat het gebruik maken van de 

term niet de acceptatie van de theorieën impliceert. 

 

Laten we nu verdergaan met de analyse uit het rapport. De auteurs presenteren 

verschillende dimensies van de attitudes tegenover minderheden, bekomen door middel 

van een exploratieve factoranalyse. Er worden zeven dimensies belicht (Thalhammer 
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et.al., 2001: 9). De eerste werd “Blaming minorities” genoemd. Deze dimensie 

weerspiegelt de attitudes die de angst voor sociale conflicten en voor het verlies van 

sociale voordelen uitdrukken. Door de voorgestelde stellingen (zie bijlage), worden de 

minderheden/immigranten verantwoordelijk geacht voor verschillende moeilijkheden: 

werkloosheid, onzekerheid, misbruik van het sociale systeem, minder goed presterend 

onderwijs, voorkeursbehandeling voor immigranten / minderheden door de autoriteiten, 

criminaliteit. De tweede dimensie, “Policies improving social coexistence”, betreft de 

attitudes tegenover een beleid dat de relaties tussen mensen met verschillende “rassen”, 

religies, culturen kan verbeteren (bijvoorbeeld: het verbieden van de discriminatie tegen 

minderheidsgroepen, het aanmoedigen van de oprichting van organisaties die 

verschillende mensen met elkaar in contact brengen, etc.). In de derde dimensie, 

“Restrictive acceptance of migrants”, gaat het erom de mate van aanvaarding te meten 

(met beperkingen, zonder beperking of helemaal geen aanvaarding) van immigranten die 

verschillen qua herkomst en wat betreft hun beweegredenen om te migreren. De vierde 

dimensie, “Disturbance”, peilt naar de indruk van ongemak in het dagelijkse leven, 

veroorzaakt door personen die verschillend zijn qua nationaliteit, “ras’ of religie. De vijfde 

dimensie, “Multicultural optimism”, meet of de respondenten de aanwezigheid van 

minderheidsgroepen/immigranten beschouwen als een bron van verrijking. De zesde, 

“Conditional repatriation”, vestigt de aandacht op de attitudes tegenover legale of illegale 

immigranten die uit landen buiten de Europese Unie komen en, in het bijzonder, 

tegenover de voorwaarden voor repatriëring. De zevende, “Cultural assimilation”, gaat na 

of culturele assimilatie van minderheden al dan niet gewenst wordt.  

 

Vertrekkende vanuit deze dimensies (zes ervan om precies te zijn14), hebben de auteurs 

een typologie van personen opgesteld volgens hun attitudes tegenover 

minderheidsgroepen. Zo verkrijgen ze vier groepen: 

1. “actively tolerant”: de overeenkomstige personen zijn niet gehinderd door de 

aanwezigheid van minderheidsgroepen. Ze zijn het ermee eens dat deze groepen 

de samenleving verrijken en ze eisen geen assimilatie. De tolerante persoon 

ondersteunt noch de repatriëring van immigranten, noch een slechts beperkte 

aanvaarding van hen. Deze personen steunen een antiracistisch beleid ten volle. 

Ze zijn over het algemeen hoger opgeleid en optimistischer dan het gemiddelde. 

2. “intolerant”: deze personen worden gekenmerkt door sterk negatieve attitudes 

tegenover minderheden. Ze voelen zich gehinderd door de aanwezigheid van 

verschillende minderheden die volgens hen de samenleving niet verrijken. Ze zijn 

zeer sterk voorstander van assimilatie. Bovendien ondersteunen ze de repatriëring 

van immigranten en aanvaarden hen slechts zeer beperkt. Ze zijn gemiddeld 

minder hoog opgeleid en minder optimistisch te zijn dan gemiddeld. 

3. “ambivalent”: voor deze personen hebben de minderheden langs de ene kant 

geen positieve gevolgen voor de samenleving en ze eisen assimilatie. Maar langs 

de andere kant zijn ze ook niet gehinderd door hun aanwezigheid. De resultaten 

                                                 
14 De dimensie “Blaming minorities”, is uitgesloten omdat de vergelijking van de gegevens van 
deze dimensie niet veelzeggend is. 
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wat betreft “restrictive acceptance” en “repatriation” zijn gemiddeld. De 

ambivalente persoon ondersteunt het antiracistische beleid niet.  

4. “passively tolerant”: de personen die op die manier gekarakteriseerd worden, 

hebben positieve attitudes tegenover minderheden, maar ondersteunen geen 

beleid ten gunste van hen. Ze voelen zich niet gestoord door hen, denken dat ze 

de samenleving kunnen verrijken en wensen niet dat ze hun eigen cultuur 

opgeven, noch dat ze de cultuur van de meerderheid aanvaarden. Deze personen 

halen gemiddelde resultaten op de dimensie “restrictive acceptance”. De passief 

tolerante personen ondersteunen geen antiracistisch beleid en zijn geen 

voorstander van de repatriëring van immigranten. 

 

Om deze typologie – die rekening houdt met de verschillende facetten van tolerantie – te 

kunnen beoordelen, moeten de onderscheiden dimensies geëvalueerd worden.  

De dimensie “Blaming minorities” is niet opgenomen in hun typologie omdat een 

vergelijking tussen de landen problematisch bleek. In het kader van een nationale 

enquête zou het opnemen van deze dimensie echter geen probleem zijn. Deze dimensie 

lijkt zelfs zeer belangrijk en komt terug in het merendeel van de vragenlijsten die 

vermeld worden in dit rapport. Ze heeft betrekking op de idee dat vreemdelingen een 

bedreiging zijn voor de nationale burgers: de vreemdelingen profiteren van het sociale 

systeem, ze bedreigen de werkgelegenheid, de lonen, de economie en het onderwijs, ze 

zijn een oorzaak van onveiligheid, ze zijn criminelen, … Hun aanwezigheid en cultuur kan 

de bestaande verworven voordelen en sociale rechten in gevaar brengen (Q51.7). In 

functie van de socio-economische situatie van de respondent en van het economische 

klimaat in het algemeen, kan dit soort opinies verwant zijn aan xenofobie (als het gevoel 

van bedreiging ongegrond is), of meer globaal aan negatieve attitudes tegenover 

minderheden (als het gevoel wel gegrond is, bijvoorbeeld bij een werkelijke competitie 

met buitenlandse werkkrachten). De vragen over de repatriëring van immigranten 

kunnen interessant zijn voor zover de logica van repatriëring hand in hand kan gaan met 

xenofobie (Sanchez-Mazas Cutanda, 2004).  

 

De vragen over de politiek van het (vreedzaam) met elkaar leven zijn in de typologie 

voorgesteld als zijnde vragen over een antiracistische politiek. Het is nodig de 

verschillende beleidsopties te differentiëren die men globaal gesproken ander de paraplu 

“antiracistisch” zou kunnen plaatsen. Vooreerst is er het expliciet antiracistische beleid 

(bijvoorbeeld: Outlaw discrimination against minority groups); vervolgens het impliciet 

antiracistische beleid. In deze categorie kunnen we het meer socio-economisch gerichte 

beleid plaatsen (bijvoorbeeld: de strijd tegen werkloosheid) dat toelaat een toename van 

xenofobie te bestrijden en het beleid dat beoogt een beter begrip van de verschillende 

culturen te stimuleren en interculturele contacten te bemoedigen (bijvoorbeeld: 

Encourage the creation of organisations that bring people from different races, religions 

and cultures together). 
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Binnen de idee van beperkte aanvaarding van immigranten, moeten twee zaken 

onderscheiden worden. Eén zaak is te weten of de respondenten de aanwezigheid van 

immigranten al dan niet aanvaarden, een andere zaak is te weten om welke redenen de 

respondenten deze aanwezigheid niet kunnen aanvaarden. De redenen die gekozen zijn 

in de Eurobarometer zijn herkomst (landen uit Oost-Europa, moslimlanden of landen van 

de Europese Unie) en beweegredenen om te immigreren (wil om te werken, ernstig 

intern conflict in het land, schending van de rechten van de mens). We moeten 

opmerken dat deze vragen betrekking hebben op groepen (“de immigranten”). 

 

Bij de dimensie “Disturbance” zijn eveneens twee opmerkingen nodig. Ten eerste kan 

men zich afvragen of, in plaats van een positief of negatief antwoord, een gradatie in de 

antwoorden niet informatiever zou zijn. Deze idee wordt nog versterkt door de idee dat 

er verschillende niveaus van tolerantie zouden zijn. Ten tweede is deze dimensie ook te 

breed: men weet niet wat het voor de respondenten betekent “gehinderd te zijn”, noch 

op welke manier ze gehinderd kunnen zijn. 

 

Het thema van een multiculturele samenleving en, samen daarmee, van culturele 

assimilatie, dekken de vragen die betrekking hebben op de attitudes tegenover de etno-

culturele diversiteit. We vinden er twee ideeën terug: de idee dat personen van 

verschillende herkomst bronnen van verrijking zijn en de idee dat een persoon die 

behoort tot een minderheid afstand moet doen van een deel, of zelfs van zijn volledige 

specifiek karakter om zich te integreren. Deze vragen onthullen de wijze waarop 

geïnterviewden verschillen percipiëren (aanvaarding, volledige of gedeeltelijke afwijzing) 

en of zij integratie al dan niet als conditioneel zien. Een negatieve opinie ten aanzien van 

etno-culturele diversiteit is niet noodzakelijk een teken van racisme, zelfs al ontstaat 

racisme vaak uit culturele verschillen. Bovendien zijn bepaalde vragen, die niet 

opgenomen werden in de analyse (Q59.10-12) en die handelen over het volwaardig deel 

worden van de ontvangende samenleving, van belang voor het thema van assimilatie. 

Inderdaad, er is een onderscheid tussen het feit zich te kunnen integreren en het feit het 

te willen.  

 

In de vragen die niet hernomen werden vindt men overigens steeds een ander thema 

terug dat men “bijdrage van de minderheden” zou kunnen noemen. Het gaat om de 

evaluatie van wat minderheden ons bijbrengen (belang in bepaalde economische 

sectoren, sportprestaties, etc.), het gaat hier echter niet over culturele verrijking. 

Bepaalde vragen van dit thema kunnen interessant zijn, in het bijzonder die over de 

bijdrage aan bepaalde economische sectoren, omdat ze in contrast staan met de 

dimensie “blaming minorities”. 

 

Om te eindigen nog een algemene opmerking: het ontbreekt de Eurobarometer (EB), 

globaal gezien, aan contextualisatie: de vragen blijven op een zeer algemeen en abstract 

niveau. We begrijpen de reden van deze keuze: een zelfde vragenlijst moet geschikt 

moet zijn voor alle landen van de Europese Unie. 
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2.2.2 Rapport “Majority populations’ attitudes towards migrants and minorities 

– European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia” (Coenders et al., 

2003) 

 

In dit rapport hebben de auteurs de vragen niet gegroepeerd door middel van een 

exploratieve factoranalyse, maar de groepering is gebeurd vooraleer men de gegevens 

verwerkt heeft, tijdens de conceptualisatie, en bevestigd door een confirmatorische 

factoranalyse. Het rapport heeft betrekking op de EB van 1997-2000-2003 en op de 

European Social Survey 2002-2003. 

 

De European Social Survey (ESS) is een opiniepeilinginstrument dat 22 landen omvat. De 

ESS beoogt de evolutie van waarden, overtuigingen en attitudes in Europa te meten en 

te interpreteren. Daarnaast beoogt de ESS de enquêtetechnieken te verbeteren om 

geldige metingen te verkrijgen die vergelijkbaar zijn over gans Europa. De ESS is 

gefinancierd door de 5de en 6de “Framework Programmes” van de Europese Commissie, 

door de European Science Foundation (ESF) en door andere financieringsbronnen in de 

deelnemende landen. 

 

De auteurs hebben het over “ethnic exclusionism” om te refereren naar vooroordelen en 

naar de discriminatie tegenover immigranten (Coenders et. al. 2003, pp 1-6). Het is een 

algemene term voor de neigingen die de maarderheid heeft om minderheden uit te 

sluiten. Na kort de theorieën over het “etnisch exclusionisme” doornomen te hebben, 

identificeren de auteurs vijf aspecten: 

a) Etnische vooroordelen: de ongunstige opinies over verschillende etnische 

groepen. Deze ongunstige opinies gaan vaak samen met gunstige opinies over de 

eigen groep (etnocentrisme).  

b) Een tweede aspect gaat over de stroom binnenkomende immigranten: 

Verzet tegen immigranten: vragen met betrekking tot de publieke debatten over 

het immigratiebeleid 

Verzet tegen de asielaanvragers: deze vragen gaan over de debatten rond 

asielaanvragers 

Limieten aan een multiculturele samenleving: volgens sommigen heeft de 

samenleving slechts een beperkte capaciteit minderheidsgroepen te accepteren 

c) Etnische afstand: poging van de meerderheden om de afstand te bewaren ten 

opzichte van de minderheidspopulaties.  

d) Verzet tegen burgerrechten voor de immigranten die legaal in België verblijven: 

onder “immigranten die legaal verblijven” moet men migranten verstaan die 

legaal wonen en werken in een Europees land, in tegenstelling tot asielzoekers die 

in afwachting zijn van een legale status.  

Gunstige opinie tegenover de repatriëring van legale immigranten  
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Bezwaar hebben tegen burgerrechten voor de legale immigranten en het 

bemoedigen van een beleid van repatriëring, wat interetnische spanningen kan 

opwekken. 

e) Aandringen op het conformeren van de migranten met de wet en met de sociale 

conventies van het ontvangende land: de eigen socio-culturele/etnische identiteit 

opgeven, op zijn minst in het openbaar, en zich aanpassen aan de dominante 

samenleving, worden sterk aangemoedigd als ze (de immigranten) aanvaard 

willen worden door de ontvangende samenleving. 

 

Dankzij de confirmatorische factoranalyse, hebben de auteurs de items van de 

verschillende dimensies kunnen identificeren, welke vergelijkbaar waren voor alle landen 

doorheen de tijd (voor de EB) en welke, volgens hen, betrekking hebben op etnische 

uitsluiting (ethnic exclusionism).  

Voor de EB zijn de weerhouden dimensies de volgende: “Resistance to multicultural 

society”, “Insistence on conformity of migrants to law and convention”, “Limits to 

multicultural society”, “Opposition to civil rights for legal migrants” en “Favour 

repatriation policies for legal migrants”.  

De weerhouden dimensies wat de ESS betreft zijn: “Resistance to immigrants”, “Favour 

repatriation policies for criminal migrants”, “Perceived collective threat”, “Favour ethnic 

distance”, “Resistance to diversity” en “Resistance to asylum seekers” 15.  

De notie van etnische uitsluiting, die weinig aan bod is gekomen in dit rapport, zal hier 

niet besproken worden. We bespreken wel de dimensies. De vraag die latent aanwezig 

blijft is de volgende: welke groep van vragen wijst werkelijk op attitudes van tolerantie? 

Wat betreft de EB verwijzen vragen naar de attitudes die reeds hoger beschreven werden 

(cf. bijlagen). Toch merken we twee nieuwe noties op. Ten eerste draagt de notie van 

grenzen aan de multiculturele samenleving veel informatie in zich. We merken op dat 

deze vragen niet noodzakelijk op intolerantie wijzen: een individu kan minderheden 

ervaren als een bron van verrijking maar, tegelijkertijd, in overweging nemen dat een 

samenleving in de praktijk niet te veel diversiteit kan dragen. De vragen in de survey 

slaan meer op de concrete aspecten van een multiculturele samenleving dan op 

multiculturalisme als meer algemene waarde.  

Anderzijds moet de dimensie “Opposition to civil rights for legal migrants” vermeld 

worden. Met deze vragen peilt men welke rechten de respondent wenst toe te wijzen aan 

legale immigranten aanwezig in de ontvangende maatschappij. Het gaat hierbij om 

interne politieke maatregelen en niet om de vraag van het openstellen van de grenzen 

van het land. 

 

De ESS herneemt wat dat betreft een aanzienlijk aantal ideeën die al vermeld werden 

(repatriëring, aanvaarding van immigranten, angst voor minderheden, …). Het thema 

“Perceived ethnic threat” bijvoorbeeld, bevat items die al voorgesteld zijn in de 

voorgaande vragenlijst: items die peilen naar de xenofobe logica of naar negatieve 

attitudes tegenover minderheden/immigranten. Eén dimensie, “Favour ethnic distance”, 

                                                 
15 Cf. bijlagen om de items te zien die verbonden zijn met deze dimensies. 
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verdient overigens speciale aandacht. Deze dimensie meet de gevoelens omtrent 

contacten met mensen van buitenlandse origine en vooral gevoelens omtrent het 

vermengen van culturen. Het is niettemin nodig de items die betrekking hebben op de 

werkgever te herformuleren. Er moet een onderscheid gemaakt worden of het feit in 

contact te staan met een persoon van immigrantenherkomst een probleem vormt voor 

de geïnterviewde, of dit ligt aan het feit is dat die persoon hoger zou staan op de sociale 

ladder. In elk geval, dit thema komt terug in het merendeel van de enquêtes die zullen 

volgen. Het toont aan of de nabijheid van individuen van vreemde afkomst al dan niet 

stoort en of dit een bron is van intolerantie.  

 

We vermelden nog enkele interessante vragen die niet hernomen werden in de 

dimensies. Bepaalde items (D10-17) zijn van belang omdat ze de problematiek van 

aanvaarding van immigranten op het nationaal grondgebied aansnijden, maar dit keer 

rekening houdende met individuele eigenschappen van de migranten. Hier worden de 

eigenschappen geëvalueerd waarover een persoon moet beschikken om “aanvaardbaar” 

te zijn en om toegang te krijgen tot het ontvangende land (christelijk, economische 

welvaart, kwalificaties, etc.). 

De vragen D38 en D39 hebben ook een toegevoegde waarde: ze peilen ernaar of een 

persoon van een zeker socio-culturele herkomst in een buurt leeft waar deze herkomst 

sterk vertegenwoordigd is of niet en of die persoon zou wensen dat het anders was. Op 

die manier is een maat voor de reële en gewenste segregatie voorhanden. 

 

Tot slot, in dit overzicht schenken we geen speciale aandacht aan vragen met betrekking 

tot asielzoekers, hoewel deze vragen interessant kunnen zijn en men kan overwegen ze 

op te nemen in een algemene studie aangaande attitudes tegenover immigranten, als 

zijnde een specifieke subgroep.  

 

2.3 Nationale onderzoeken 

 
De Europese enquêtes zijn een belangrijke referentie voor de nationale onderzoeken. Er 

zijn immers veel dezelfde thema’s (etnische afstand, multiculturalisme, verlies van 

rechten, toelatingsvoorwaarden, …) terug te vinden in de enquêtes die hieronder 

beschreven zijn. Hier zal minder aandacht aan besteed worden en het zijn vooral de 

bijzonderheden van deze enquêtes die we zullen belichten. 
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2.3.1 Enquête van de “Commission nationale consultative des droits de 

l’homme” in Frankrijk (2003-2004) 

 
In Frankrijk organiseert deze Commissie16, ondersteund door Informatiedienst van de 

Regering, elk jaar een enquête om de gegevens met betrekking tot racisme en xenofobie 

te actualiseren. Deze enquête beoogt de toestand van de publieke opinie en de evolutie 

ervan (sinds tien jaar) vast te stellen. Het gaat dus over een enquête die specifiek over 

racisme gaat – in die zin is het verband met tolerantie duidelijk.  

Omdat dit een enquête is die verankerd zit in actuele en nationale problematieken, 

verschilt de aanpak van wat hiervoor aan bod kwam, zelfs al komen enkele thema’s terug 

(integratie, aanvaarding van de andere, multiculturalisme,…).  

We zullen ons hoofdzakelijk concentreren op enquête van 2004, uitgevoerd bij een 

representatieve steekproef van de bevolking van Frankrijk van 18 jaar en ouder. 

 

Deze peiling heeft de bijzonderheid meerdere open vragen te gebruiken. Zelfs al zijn 

deze interessant, toch moet hun aantal beperkt worden omdat het moeilijk is ze 

statistisch te verwerken. Eén vraag van de open vragen die de moeite loont hernomen te 

worden is deze betreffende de definitie van racisme, in het bijzonder omdat ze de 

antwoorden op andere vragen kan helpen te duiden (bijvoorbeeld: evaluatie van 

racistische attitudes). 

De vraag over de slachtoffers van racisme en van discriminatie is eveneens interessant 

voor een nationale enquête. Ze geeft een idee over de groepen die beschreven worden 

als zijnde een “potentieel slachtoffer van racisme” door de samenleving. De antwoorden 

op deze vragen zouden gelinkt kunnen worden aan verschillende andere studies over 

racisme en discriminatie (analyse van de klachten en van de herkomst van de klagers, 

onderzoeken over de arbeidsmarkt, …) om in te kunnen schatten of de antwoorden al 

dan niet overeenstemmen met de realiteit. Het zou wenselijk en bovendien mogelijk zijn 

om van deze vraag een gesloten vraag te maken op basis van de antwoorden bekomen 

door de Franse enquêteurs (bijvoorbeeld: de Nederlandse peiling “Beeldvorming 2002” 

heeft drie groepen gekozen als zijnde vatbaar voor discriminerende handelingen – Q8-

10), zelfs als men bepaalde voordelen van de open vraag verliest. We moeten echter 

opmerken dat niet alle discriminerende handelingen racisme als basis hebben. Zo kan 

men bijvoorbeeld dader zijn van discriminerende handelingen tegenover vrouwen, wat 

niet het resultaat is van racisme. 

 

Een andere vraag, welke de respondent laat kiezen tussen verschillende opinies (Q9), 

legt  

de mening over racistische reacties en over de gegrondheid van de idee van menselijke 

rassen bloot. Beide dimensies zitten vervat in de antwoordmogelijkheden. Deze vraag 

laat toe na te gaan of de persoon racistische attitudes wil vergoelijken en in welke mate 

                                                 
16 De rapporten zijn te raadplegen via de site – http://www.commission-droits-homme.fr / - of via 
de site van de Documentation Française – http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/054000193/index.shtml 
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hij/zij achter de idee staat van rassen die superieur zijn aan andere. Dit thema is zeer 

verhelderend in dit type van onderzoek. 

 

Het rapport over de Franse peiling belicht tevens de mening over gemeenschapsvorming 

bij minderheden, via de vragen 13, 20 en 21 (deze idee is ook terug te vinden in de 

Nederlandse peiling “Prejudice against migrants” Q16, cf. hieronder). De resultaten tonen 

aan dat, volgens enkele Fransen, bepaalde groepen vrijwillig gescheiden leven en dat 

deze afscheiding een angst voor spanningen tussen groepen voedt (Q18 en Q19). De 

verantwoordelijkheid voor deze kloof tussen de groepen wordt dus afgeschoven op de 

anderen, wat de oorzaak of het gevolg kan zijn van een zekere intolerantie. Zo zal 

iemand, die bepaalde racistische standpunten tegenover een groep erop nahoudt, meer 

geneigd zijn deze als een afgescheiden groep te percipiëren (die te verschillend is om 

zich te integreren). Parallel daaraan kan de perceptie van een groep als zijnde 

afgescheiden, ook ten gronde liggen aan een racistisch discours. De meest interessante 

vragen (vb.: Q20 en Q21) moeten gekoppeld worden aan andere vragen over integratie 

(in de betekenis van aanvaard te zijn als een volwaardig lid van de samenleving), die 

drie aspecten behelzen: het vermogen zich te integreren (het vermogen), de wil zich te 

integreren (wil) en de voorwaarden om aanvaard te worden door de anderen17. 

 

Parallel hiermee peilen de items “De Franse joden zijn Fransen zoals de anderen” en “De 

Franse moslims zijn Fransen als de anderen” naar de perceptie die de “echte” Fransen 

hebben van de “andere” Fransen en laten toe na te gaan of religie (en bepaalde 

vooroordelen die daaraan gekoppeld zijn) interfereert met de Franse identiteit. De peiling 

vestigt trouwens meerdere keren de aandacht op bepaalde groepen, en meer in het 

bijzonder op joden en moslims. Hierdoor heeft de enquête het voordeel zich te 

verankeren in een concrete en meer waarheidsgetrouwe context. Denken we bijvoorbeeld 

aan de vraag (Q15) over of men teveel praat over de uitroeiing van de joden tijdens 

WOII. Als we echter kijken naar de resultaten, lijkt het dat dit item meer een irritatie 

door de media aantoont dan antisemitisme. Maar er zijn vooral veel vragen over de Islam 

– en zijn ontwikkeling in het ontvangende land. Naar aanleiding hiervan is de vraag naar 

de associaties die verschillende religies en levensfilosofieën oproepen, interessant (Q31). 

Het lijkt bijvoorbeeld zo te zijn dat islamofobie verbonden is met de betekenis die men 

geeft aan secularisatie: “Welke ook hun politieke oriëntatie is, de personen die het meest 

tolerant zijn tegenover de islam, zijn zij die gematigd seculair zijn, zij voor wie het begrip 

secularisme iets positief betekent” (CNCDH, 2004, p.140). Natuurlijk heeft de politieke 

strekking een weerslag op de betekenis van secularisme. 

 

De enquête schenkt aandacht aan de reacties ten opzicht van joden en moslims, 

minderheidsgroepen waaraan men eigenschappen toeschrijft die niet erg positief zijn, en 

focust zich dus aan de ene kant op de fenomenen antisemitisme en islamofobie. Langs de 

andere kant worden ook vragen gesteld (die meer in het bijzonder de moslims beogen), 

                                                 
17 De EB 2000 en2003 hernemen al deze aspecten (module “cultural assimilation” en Q59 10-12) 
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over of de respondenten al dan niet hun steun verlenen aan filosofische en religieuze 

diversiteit.  

Uit het “dossier” over de Islam van de peiling van 2003 bijvoorbeeld, verdient de vraag 

over het respect voor religieuze moslimpraktijken en de levenswijze in de samenleving 

aandacht. Deze belicht wat er eventueel een probleem zou kunnen stellen binnen deze 

religieuze praktijken, wat een bron van intolerantie kan vormen. Ook de opinies over de 

steun van de moslimcultus en de vorming van Franse imams (Q14 -2004) toont aan of 

de individuen al dan niet tegen de ontwikkeling van moslimpraktijken ingaan. 

 

De opinie over het aantal vreemdelingen/immigranten (Q16) in het land (die lijkt op de 

Q52 van de EB 2000) geeft aan in welke mate samenleven een probleem kan stellen voor 

de respondent. Er wordt de respondent gevraagd de bijdrage van immigratie (vb.: 

bepaalde beroepen verzekeren, culturele verrijking, etc.) te beoordelen, het antwoord 

hierop verheldert ook de eerder genoemde vragen, omdat ze aantoont of het individu 

een eerder instrumenteel of eerder onzelfzuchtig beeld heeft van immigratie.  

 

De Franse peiling behandelt eveneens de drie andere thema’s die minder of zelfs 

helemaal niet aangesneden worden door andere enquêtes. De eerste betreft de 

gerechtelijke repressie van racistische en discriminerende handelingen en verbale 

uitingen, met inbegrip van de verspreiding van teksten (Q22-24, Q35). De antwoorden 

zijn afhankelijk van het gewicht dat men toekent aan dergelijke daden (Q27): beschouwt 

men zulke daden als ernstig of als onschuldig? Moeten ze gevolgd worden door een meer 

of minder strenge veroordeling? Deze vragen peilen naar de mening die de persoon heeft 

over racisme en de gevolgen hiervan.  

Het andere thema gaat over de strijd tegen racisme. Dit wordt hier veel diepgaander 

bestudeerd dan in de andere vragenlijsten. Deze vragenlijst herneemt en verheldert de 

verschillen die hierboven vermeld werden18 tussen de verschillende soorten van 

antiracistisch beleid, via vraag (Q26) over de doeltreffendheid van maatregelen. 

Bovendien wordt het belang nagegaan dat de respondent hecht aan deze strijd en zijn 

niveau van betrokkenheid hierin (Q25, 30). Dit onderzoek houdt, in tegenstelling tot de 

voorgaande onderzoeken, rekening met de ‘zuivere’ antiracistische attitudes van de 

respondent. 

Het derde thema heeft betrekking op de rol van de media (Q32-34). Dit thema is 

volkomen nieuw in vergelijking met de voorgaande vragenlijsten. Het gaat het 

wantrouwen tegenover de media na dat leeft binnen de publieke opinie, tengevolge van 

verschillende incidenten met betrekking tot valse rapporteringen of het geven van 

verkeerde informatie. Deze vraag zegt niets over de attitudes van tolerantie19, maar 

geeft aan welke de rol is die de media moeten spelen voor de respondenten, en ze toont 

aan, op een indirecte manier, of dit probleem hen al dan niet bezighoudt. De vraag laat 

eveneens  toe een schatting te maken van de evolutie van racistische handelingen. 

                                                 
18 p. 26 van het rapport 
19 Behalve misschien de vraag over het nut van de vermelding van etnische herkomst van misdadi-
gers (Q34). Maar een positief antwoord op deze vraag is niet noodzakelijk een teken van intoleran-
tie. 
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Hetzelfde geldt voor de invloed van het Israëlisch-Palestijns conflict op de handelingen 

gericht tegen joden tegen moslims (Q36). 

 

Om af te ronden merken we nog op dat deze peiling geen xenofobe of negatieve 

attitudes ten opzichte van minderheden meet: er wordt niets gevraagd met betrekking 

tot negatieve zaken die minderheden zouden meebrengen (het stelen van werk, 

profiteren van de sociale zekerheid, …). Wat dit betreft wordt maar weinig gepeild naar 

de vooroordelen en de stereotiepen die de respondenten hebben over andere socio-

culturele groepen.  

 

2.3.2 De onderzoeken in Nederland 

 

Er bestaan meerdere gegevensbanken in Nederland. Wij gebruikten de gegevensbanken 

“het sociaal-wetenschappelijk Steinmetzarchief” en “het Wetenschappelijk Statistisch 

Agentschap (WSA)”20 en de enquêtes van het “Sociaal en Cultureel Planbureau”21. Niet 

alle vragenlijsten die hieronder vernoemd worden zijn echter beschikbaar op het internet. 

Om ze te verkrijgen, moeten deze aangevraagd worden bij een onderzoeker terzake. 

 
2.3.2.1 Beeldvorming over Minderheden (BOM) – 2002 
Het “Sociaal en Cultureel Planbureau” is een wetenschappelijk instituut dat verschillende 

enquêtes organiseert en dat met behulp daarvan raad geeft aan de regering, de Eerste 

en de Tweede Kamer, de ministers en de verschillende overheidsinstanties. In 2002 

organiseerde het bureau een enquête betreffende de opinie van de Nederlanders over 

vreemdelingen, “Beeldvorming over minderheden”. De steekproef was samengesteld uit 

Nederlanders vanaf 16 jaar. 

 
2.3.2.2 Prejuduce against migrants: the Dutch research (PM)22 – 1997-1998 
Deze vragenlijst is het resultaat van een nationaal project (1996-2001) ontwikkeld door 

de Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen van ERCOMER (Universiteit van Utrecht). 

Het doel van de onderzoekers is het ontstaan van vooroordelen beter te begrijpen door 

middel van een geïntegreerd model. Een representatieve steekproef van de nationale 

bevolking werd daartoe ondervraagd.  

Opmerking: de studie, welke gekenmerkt wordt door een psychosociale benadering, richt 

de aandacht ook op andere vragen dan deze vermeld in de bijlage omdat de 

onderzoekers tevens een verklaring zoeken voor het voorkomen van vooroordelen. 

Voorbeelden zijn de identificatie met een groep (de Nederlanders), het onderstrepen van 

stereotypen binnen een groep en van bepaalde waarden en geloofsovertuigingen binnen 

het extreemrechtse gedachtegoed. Dit laat toe de manier waarop de respondent, als 

Nederlander, zichzelf ziet te vergelijken met hoe hij de Anderen beschouwt. Het beeld dat 

                                                 
20 http://www.dans.knaw.nl/nl/data/steinmetz_archief/ 
21 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm 
22 Afkorting gekozen door de auteurs van het rapport. 
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men heeft van de nationale staatsburgers is wordt onderzocht in dit soort onderzoek, 

omdat het dienst doet als referentiepunt om de resultaten te interpreteren. 

 
2.3.2.3 Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland (SCO)23 – 2000 
Deze enquête, waarvoor een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking 

(van 18 tot 70 jaar oud) ondervraagd is, is de vijfde van een project, geleid door de 

“Radboud Universiteit Nijmegen”. Deze enquête werd dus voorafgegaan door vier andere 

(1979,1985, 1990, 1995) met het thema van socio-culturele veranderingen. Bepaalde 

fenomenen, zoals etnocentrisme, worden hier gemeten. 

 
2.3.2.4 Culturele veranderingen (CV) – 2004 
Met deze enquête wil het “Sociaal en Cultureel Planbureau” de opinies die de ronde doen 

in Nederland en die culturele veranderingen kunnen duiden, onderzoeken. In principe is 

het een jaarlijkse enquête, die bestaat sinds 1975, en wordt uitgevoerd bij een 

steekproef van de Nederlandse bevolking (vanaf 16 jaar). 

 
2.3.2.5 Meningen en opvattingen over aspecten van het bevolkingsvraagstuk 
(MOAB) – 2002 
Deze nationale enquête, die eveneens periodiek herhaald wordt, heeft als doel de opinies 

te achterhalen van de populatie woonachtig in Nederland (van 16 jaar en ouder) over 

meerdere onderwerpen, waaronder vreemdelingen. In 2002 is de MOAB (7de enquête) 

deel van een groter project (Population Policy Acceptance), wat vergelijking tussen 

landen toelaat. Met het oog hierop moest de vragenlijst geharmoniseerd worden om 

overeen te komen met de andere Europese landen. De organisatie die zich hiermee 

bezighoudt is het “Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI - KNAW”. 

 
2.3.2.6 Transversale opmerkingen  
We hebben gekozen voor een algemeen overzicht omdat de enquêtes grotendeels 

dezelfde thema’s aansnijden en vrij vaak ook dezelfde vragen opnemen.  

Men zal overigens opmerken dat, net zoals in de Franse peiling, het gaat om 

vragenlijsten die aangepast zijn aan de nationale realiteit. Bepaalde vragen beogen 

expliciet de bevolkingsgroepen die kenmerkend zijn voor de immigratie in dit land 

(Marokkanen, Turken, Surinamers). Er zijn ook items terug te vinden die betrekking 

hebben op joden (vb.: Q10, PM) en op moslims (vb.: Q14, PM). Vooral de onderwerpen 

die betrekking hebben op deze laatste maken het onderwerp uit van meerdere enquêtes 

in Nederland, in het bijzonder na de moord op Theo Van Gogh.  

 

Welke zijn de grote thema’s aanwezig in deze enquêtes? Er wordt aandacht besteed aan 

de reële of fictieve contacten die de nationale bevolkingsgroepen kunnen onderhouden 

met de buitenlandse, en dit in verschillende situaties (de woonbuurt, school, werk, 

verenigingen, vriendschappelijke relaties, …). Er verschijnen twee types van vragen: 

deze waarin men tracht te achterhalen welke contacten (frequentie, plaats, …) de 

respondent onderhoudt met vreemde bevolkingsgroepen (Q1-Q4, BOM – Q107, SCO – 

                                                 
23 Afkorting gekozen door de auteurs van het rapport. 
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Q10.7, Q10.8, MOAB), en deze waarin men de wenselijkheid van sociale afstand tracht in 

te schatten (Q22, BOM – Q4, PM – Q121, Q168, Q172, SCO – Q192-Q195, Q206, CV). 

Bepaalde van de genoemde vragen meten, op een nieuwe manier, vanaf welk moment 

en in welke situatie de aanwezigheid van vreemde personen problematisch aangevoeld 

wordt. 

 

In de enquête “Prejudice against migrants” en “Sociaal-culturele ontwikkelingen”, worden 

bepaalde vragen gesteld over de te nemen maatregelen om de “gelijkheid van kansen” te 

verbeteren. Dit thema wordt ook vaak aangesneden in Amerikaanse enquêtes (zie 

hieronder). Aan de respondent wordt gevraagd om bepaalde maatregelen om 

ongelijkheden te elimineren te beoordelen, in het bijzonder op school24 en op de 

arbeidsmarkt (Q6, 11, 12, 17, PM – Q94-96, Q106, SCO). Ondanks dat deze vragen geen 

racisme aan het licht brengen, laten ze wel toe te zien of het, voor de respondent, nodig 

is in te grijpen, in welke mate hij bereid is dit te doen, en welke acties voor hem al dan 

niet relevant lijken. 

Het gaat er in zekere zin om het beleid, gericht tegen de oorzaken van interetnische 

spanningen, te evalueren (vb.: werkloosheid). Naar aanleiding hiervan moet men 

onderstrepen dat deze enquêtes het accent leggen op de gevolgen van de aanwezigheid 

van minderheden binnen scholen (vb.: Q7a, BOM), zoals gepercipieerd door de 

respondenten. 

 

De enquêtes schenken aandacht aan het meten van wat wij “etnocentrisme” noemen. De 

respondent moet bepalen of in een gegeven situatie twee personen, die in ieder opzicht 

behalve hun afkomst identiek zijn, al dan niet gelijk moeten worden behandeld (Q17-19, 

BOM – Q170-171, SCO – Q189-191, CV). Het enige wat dus de voorkeur voor 

verschillende behandeling kan veroorzaken, zijn de vooroordelen die men heeft op basis 

van de afkomst van de betrokken personen. Als de keuze negatief uitvalt voor de 

persoon die niet tot dezelfde groep behoort als deze van de respondent, is dit een 

indicator voor etnocentrisme. 

 

Meerdere vragen richten zich op eigenschappen die men kan toekennen aan buitenlandse 

bevolkingsgroepen (Q13-16, BOM – Q7, PM – Q105, Q133, SCO). Men vraagt aan de 

respondent om bepaalde eigenschappen al dan niet te verbinden met diverse 

bevolkingsgroepen. Deze vragen hebben het voordeel dat er rechtstreeks uit blijkt welke 

clichés en welke vooroordelen aan deze groepen toegeschreven worden. Al zijn deze 

items bijzonder interessant, toch moet er voldoende aandacht besteed worden aan hun 

formulering (bijvoorbeeld, het gebruik van de uitdrukking “het grootste deel van…” 

eerder dan  te praten over “Marokkanen” of “Turken” in het algemeen) en aan de keuze 

van de karaktertrekken, zodat de vooroordelen niet opgedrongen worden. We vinden ook 

vragen terug die gaan over de beoordeling van de opvoeding die de kinderen van 

etnische herkomst krijgen van hun ouders (Q11, BOM – Q14, PM – Q214, CV). 

                                                 
24 We merken op dat de problematiek van de opvoeding een bijzondere plaats lijkt te hebben in 
Nederland. 
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We vestigen de aandacht op het item 21b van de enquête “Prejudice against migrants” 

omdat het een “nieuwe” thematiek vooropstelt, namelijk de gevoelens die de 

respondenten hebben ten opzichte van buitenlandse bevolkingsgroepen. Dit verschijnt 

eveneens in de peiling BOM in de notie van “zich op zijn gemak voelen” (Q12). De vraag 

is echter nog relevanter hier, in het bijzonder door het gradatiesysteem dat gebruikt 

wordt (vb.: thermometer van 0 tot 100). Deze vragen vertellen ons onomwonden welk 

gevoel bepaalde buitenlandse bevolkingsgroepen oproepen bij “autochtonen” (sympathie, 

afkeer, onverschilligheid, …).  

 

Het thema van de voorwaarden voor toegang tot het territorium en de soepelheid van de 

staat tegenover nieuwe migranten (asielzoekers in het bijzonder) is niet nieuw, maar in 

de enquêtes wordt er ontegenzeggelijk een bijzondere aandacht aan besteed (Q25, BOM 

– Q13, Q19, Q20a, PM – Q173, SCO – Q202-205, Q208-209, CV). Via de peilingen tracht 

men de gewenste openheid van de grenzen van het land te meten. Het is een van de 

dimensies van het beleid tegenover immigranten. Ze handelen ook over de evaluatie van 

bepaalde beleidsmaatregelen met betrekking tot de minderheden en immigranten die al 

aanwezig zijn: de MOAB (Q10.6) bijvoorbeeld, legt de nadruk op verschillende 

problematieken (stemrecht, amnestie voor illegalen, verkrijgen van de nationaliteit, …). 

Dit soort van vragen maakten ook deel uit van de onderwerpen op Europese schaal (ESS 

en EB). We beschouwen in wat volgt welke meningen met betrekking tot beleid de 

moeite waard zijn om te weerhouden. 

De vraag naar de vrijheid van religieuze uitingen is opnieuw gesteld in een van deze 

peilingen (vb.: Q24, BOM). Deze vraag – die al behandeld is in de peiling van de CNCDH 

(Frankrijk), vooral met betrekking tot de Islam – verwijst naar een van de dimensies van 

tolerantie, namelijk het draagvlak voor religieuze en filosofische diversiteit. 

 

We hebben alle belangrijke thema’s die in de verschillende studies aan bod komen 

aangehaald. De thema’s die eerder beschreven werden aan de hand van de Europese 

enquêtes betreffende de dreiging voor de verworven rechten, culturele assimilatie, 

multiculturalisme, etc., worden ook behandeld in de Nederlandse enquêtes. 

Daarnaast moeten nog enkele vragen in het bijzonder vermeld worden: 

• Q7b, BOM 2002: deze vraag gaat over de beperkte aanwezigheid van 

buitenlandse personen op de verschillende beslissingsniveaus. Als de 

respondenten gevraagd wordt naar de reden voor deze zwakke 

vertegenwoordiging, wordt hen twee mogelijkheden voorgelegd. Één 

antwoordmogelijkheid stelt een bepaalde context verantwoordelijk voor de 

beperkte aanwezigheid en het andere antwoord legt de verantwoordelijkheid voor 

deze situatie bij de bevolkingsgroepen zelf. 

• Q18, PM: deze vraag verdient de aandacht omdat ze – terwijl ze toch betrekking 

heeft op tolerantie – verschillende andere groepen als onderwerp heeft die niet 

gekenmerkt worden door etnische herkomst (homoseksuelen, feministen, …). Ze 

herinnert ons eraan dat tolerantie niet beperkt is tot de problematieken in 
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verband met herkomst en wijst erop dat een vraag stellen over andere groepen, 

in een peiling met betrekking tot vooroordelen tegenover migranten, mogelijk is. 

 

2.3.3 De onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk 

 
De genoemde Engelse enquêtes zijn beschikbaar in de databanken UK Data Archive25. 

Naast deze databanken kunnen we ook de peilingen van MORI, een agentschap 

gespecialiseerd in marktonderzoek en opiniepeilingen, vermelden. MORI heeft meerdere 

peilingen gerealiseerd over de attitudes van de Britten tegenover de culturele diversiteit, 

waarvan één voor de Commission for Racial Equality (CRE). Gezien het gaat om een 

privé-agentschap zijn de vragenlijsten moeilijk toegankelijk. 

 
2.3.3.1 Home Office Citizenship Survey (HOC)26 – 2003 
Deze enquête, die plaats heeft om de twee jaar en Engeland en Wales omvat, verschaft 

aan de “Home Office”27 informatie die toelaat het beleid te ontwikkelen en om de 

resultaten ervan te evalueren. De vragenlijst is georganiseerd in vijf hoofdmodules, 

waarvan een over raciale vooroordelen en over discriminatie. De enquête is gericht op 

een nationaal representatieve steekproef (10000 personen) en een steekproef van 

etnische minderheden (5000 personen). 

 
2.3.3.2 British Social Attitudes Survey (BSA) – 2003 
Deze peiling wordt sinds 1983 bijna elk jaar uitgevoerd in Groot-Brittannië. Ze wordt 

gefinancierd door een aantal organismen, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt 

bij het National Centre for Social Research (vroeger Social and Community Planning 

Research). Het doel is de evolutie van de attitudes over verschillende sociale problemen 

te bestuderen over de tijd. Veel vragen zijn ook terug te vinden in de Northern Ireland 

Life and Times Survey (NILT) en de Young Life and Times Survey (YLT). De vragenlijst 

bestaat uit twee delen, waarvan het eerste deel wordt ingevuld door een enquêteur, het 

tweede door de respondent zelf. Bepaalde modules van de enquête, die zich altijd 

bevinden in het deel van de vragenlijst dat zelf wordt ingevuld, zijn opgesteld met als 

doel een internationale vergelijking mogelijk te maken en zijn deel van de “International 

Social Survey Program” (ISSP)28. Onder de onderwerpen van de vragenlijst van 2003, 

vinden we immigratie terug. En de module van de ISSP was, in 2003, de nationale 

identiteit. De enquête is gericht op personen van 18 jaar en ouder die verblijven in 

Groot-Brittannië. 

 

 

                                                 
25 http://www.data-archive.ac.uk/findingData/majorstudies.asp 
26 Afkorting gekozen door de auteurs van het rapport. 
27 Dit is een regeringsdepartement verantwoordelijk voor de binnenlandse zaken van Engeland en 
Wales. 
28 Dit is een jaarlijks programma die de samenwerking tussen landen op vlak van enquêtes over 
onderwerpen belangrijk voor het onderzoek in de Sociale Wetenschappen, tot doel heeft. Het in 
verband brengen van verschillende vooraf bestaande onderzoeksprojecten wordt belangrijk geacht. 



 42

2.3.3.3 Scottish Social Attitudes Survey (SSA)29 – 2003 
Deze enquête, die specifiek Schots is (Scottish Centre for Social Research), heeft 

dezelfde objectieven als de voorgaande. Het betreft eveneens een jaarlijkse studie bij 

personen die leven in Schotland en wil de verschillende attitudes met betrekking tot 

verschillende sociale problemen interpreteren. Hoewel de enquête verschillende modules 

van de BSA omvat, heeft ze eveneens eigen modules. De vragenlijst is ook 

onderverdeeld in twee delen. Ze bevat een module speciaal gewijd aan de relaties tussen 

Engelsen en moslims in Schotland. 

 
2.3.3.4 Young People’s Social Attitudes Survey (YPSA) – 2003 
Dit verlengstuk van de BSA is gericht op de attitudes en de waarden van de kinderen en 

de jongeren (12 tot 19 jaar) die leven in de geselecteerde gezinnen. De volwassenen 

nemen deel aan de BSA, jongeren aan de YPSA. 

 
2.3.3.5 Northern Ireland and Times Survey (NILT) – 2004 
Deze peiling (van de “Queen’s University of Belfast. Institute of Governance, Public Policy 

and Social Research”), die zich richt op Noord-Ierland, begon in 1998 en volgde de 

vroegere Northern Ireland Social Attitudes (die stopte in 1996) op. De onderzoeksdoelen 

zijn gelijkend op die van de vorige enquêtes. De enquête is ook opgenomen in de ISSP, 

hoewel dat niet het geval was voor de jaren 2003 en 2004. Er komen enkele specifieke 

thema’s in voor, waaronder de religieuze problematiek. De steekproef bestaat uit 

personen van 18 en ouder die verbleven in Noord-Ierland in 2004. 

 
2.3.3.6 Young Life and Times Survey (YLT) – 2004 
Deze peiling was, van 1998 tot 2000, een aanvulling bij de NILT; net zoals de YPSA er 

een is voor de BSA. Na een evaluatie nam de YLT in 2003 een nieuwe methodologie aan 

en werd op die manier onafhankelijk. De steekproef bestaat uit jongeren die verblijven in 

Noord-Ierland en die hun 16de verjaardag gevierd hebben in februari 2004. Ondanks 

bepaalde overeenkomsten omvatten de twee enquêtes verschillende onderwerpen. De 

religieuze problematiek wordt er ook uitgebreid bestudeerd.  

 
2.3.3.7 Transversale opmerkingen 
De HOC enquête heeft vragen die ook elders terug te vinden zijn. Zo zijn de Britse 

onderzoekers geïnteresseerd in de manier waarop de respondenten de evolutie van 

“raciale” vooroordelen beoordelen in vergelijking met de situatie in het verleden en hoe 

ze de toekomst zien op dit gebied (Q6-10, HOC; Q766, 769, BSA; Q1-2, NILT; YLT 58-59 

op religieus gebied). Deze vraagstelling kan dus een zeker pessimisme of optimisme 

identificeren (indien mogelijk kunnen de antwoorden vergeleken worden met de feiten,). 

Anderzijds wordt er in meerdere enquêtes ook gevraagd om bepaalde situaties te 

beoordelen: hoe zullen, volgens de respondent, hij of andere personen behandeld worden 

in functie van hun etnische herkomst en van de omstandigheden (Q11-14, HOC; Q225-

226, YPSA; Q21, NILT)? De vragenlijst bevat dus tegelijkertijd een evaluatie van de 

evolutie van vooroordelen en van de behandeling bestemd voor personen, volgens hun 

                                                 
29 Afkorting gekozen door de auteurs van het rapport. 
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herkomst en de omstandigheden. Deze types van vragen gaan de attitudes van de 

meerderheden ten opzichte van de minderheden niet na, maar alleen het beeld dat de 

respondent heeft over dit probleem. Er wordt vaak gevraagd aan de respondent om 

zichzelf te evalueren wat betreft vooroordelen (Q772, BSA; Q232, YPSA). Zelfs als het 

antwoord niet sterk overeenstemt met de realiteit, laat ze ons toe te weten te komen of 

de respondent zichzelf beschouwt als iemand die al dan niet vooroordelen heeft. 

Een interessant thema, dat tot nu weinig bestudeerd werd, is dat van de voorwaarden 

om aanvaard te worden als volwaardig lid van de maatschappij (Q617-618, Q827-830, 

BSA; Q398-402, SSA). Hangt dit af van de huidskleur, de geboorteplaats, de etnische 

herkomst? Men kan opmerken dat de gekozen criteria onveranderbare, toegewezen 

eigenschappen zijn. Er wordt hier geen enkel cultureel verschil vernoemd. Deze vragen 

maken onomwonden duidelijk welke de factor is die leidt tot afwijzing. 

 

Deze enquêtes hebben nationale specificiteiten, die op verschillende niveaus te vinden 

zijn. Het Verenigd Koninkrijk is inderdaad een plaats waar verschillende spanningen 

leven (territoriale, culturele en religieuze). In de Scottish Social Attitudes Survey 

bijvoorbeeld (Q363-364, 369, 374-381, 383-387, 391-392, 394-397) worden dezelfde 

vragen gesteld om de relaties tussen Schotten en Engelsen te definiëren als tussen 

Schotten en moslims. De Engelsen en de moslims worden dus beide gezien als zijnde 

vatbaar voor uitsluiting. Voor deze twee groepen vindt men vragen terug met betrekking 

tot sociale afstand, de loyaliteit aan de groep van herkomst en aan het gastland, de 

contacten met deze twee groepen, hun mogelijke aanwezigheid in het parlement, het 

verlies van identiteit, enzovoort. Een groot aantal vragen over moslims zijn ook terug te 

vinden in de BSA (Q818-826).  

De vragen zijn op zich niet erg vernieuwend en het is niet de eerste keer dat men 

specifieke aandacht vestigt op de moslimbevolking. Maar dit is het de eerste keer sinds 

het begin van deze inventarisatie dat men de term “terrorisme” in een enquête 

terugvindt (Q821, BSA; Q383, SSA).  

Een ander voorbeeld heeft betrekking op de religieuze problematiek, overvloedig 

bestudeerd in de enquêtes uitgevoerd in Noord-Ierland. Het probleem wordt vanuit 

verschillende gezichtspunten belicht (evaluatie van de evolutie van de problematiek, 

gevoelens ten opzichte van personen van een verschillend geloof, de rol van religie op 

school, …), maar men wil vooral evalueren wat we “religieuze afstand” hebben genoemd 

(in relatie te plaatsen met “etnische afstand”). Naast vragen over de frequentie en de 

kwaliteit van contacten (Q42-50, YLT), een thema dat aanleunt bij “religieuze” afstand, 

vinden we ook vragen terug met betrekking tot kinderen: stoort het u dat uw dochter zou 

huwen met iemand van uw geloof? Zou u verkiezen dat uw kind op school zijn tijd 

doorbrengt met kinderen van hetzelfde geloof? Enzovoorts. (Q4-6, Q9-12, NILT; Q61-63, 

YLT). Wat dit betreft is Q3 van de NILT een interessante vraag (Q60, YLT): “Do you think 

that religion will always make a difference to the way people feel about each other in 

Northern Ireland?”. Deze vraag heeft de verdienste rechtstreeks te vragen of de 

respondenten denken of religie altijd een probleem zal stellen tussen individuen. Of, om 

het anders te stellen, of religie altijd een bron van intolerantie is. Deze problematiek 
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herinnert eraan dat intolerantie verschillende voedingsbodems kent en dat verschillende 

elementen (religie, etnische herkomst, etc.) - welke elkaar overigens ook beïnvloeden - 

dienen als argumenten voor afwijzing. 

 

Om af te sluiten dienen nog twee items vermeld te worden: item 16c, welke stelt dat de 

respondent zich uitgesloten voelt wanneer hij in zijn land een andere taal dan de zijne 

hoort, en item 16d, welke stelt dat hij personen van een andere etnische herkomst niet 

kan bekritiseren, zonder als racist gebrandmerkt te worden (zelf in te vullen vragenlijst - 

SSA). Het eerste item is verbonden met de angst voor het verlies van de eigen culturele 

identiteit, de angst dat de cultuur van de andere een bedreiging vormt voor de eigen 

cultuur. Wat het tweede item betreft, dit argument wordt relatief vaak gebruikt, maar is 

niet noodzakelijk een indicator van een racistische houding: het kan, bijvoorbeeld, een 

angst weerspiegelen om te praten over vreemdelingen – zonder ook maar een racistische 

gedachte te uiten – in een bepaald sociaal klimaat. Het kan echter ook gebruikt worden 

door een persoon die zich wil ontdoen van zijn verantwoordelijkheid en zijn schuld en die 

zichzelf wil rechtvaardigen wanneer hij of zij toch twijfelachtige en racistische opinies 

over buitenlanders ten uitdrukking geeft. Als iemand het “twijfelachtige” karakter van de 

uitdrukking van die persoon aan het licht brengt, zou deze het volgende tegenargument 

kunnen opwerpen: “Van het moment dat men een opmerking maakt, wordt men 

beschouwd als racistisch.” Het is vaak moeilijk de twee types van elkaar te 

onderscheiden. 

 

2.3.4 De onderzoeken in de Verenigde Staten 

 
De enquêtes in de USA over het onderwerp zijn meer dan overvloedig. De gegevensbank 

van het “Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR)”30 

archiveren een groot aantal enquêtes (niet alleen Amerikaanse). 

 
2.3.4.1 General Social Survey (GSS) 
De General Social Survey, uitgevoerd door het National Opinion Center, is een peiling die 

in principe halfjaarlijks doorgaat en zich richt op de Amerikaanse gezinnen. Deze 

enquête, die voor het eerst doorging in 1972, dient om algemene gegevens over de 

Amerikaanse bevolking in te zamelen. De vragenlijst heeft, zoals de British Social 

Survey, een internationale component. In 1982 en 1984 was er een samenwerking 

tussen de GSS en de “Allgemeinen Bevolkerungsumfragen der Socialwissenschaften” 

(ALLBUS) van het “Zentrum fur Umfragen, Methoden, und Analysen” (ZUMA)31 in 

Duitsland. Daarna, in 1985, werd de module die de internationale vergelijking tot doel 

had, deel van het programma ISSP. 

Deze enquête biedt, naast een gemeenschappelijke kern, bepaalde bijzondere modules 

die in een roterend systeem elk ander jaar terugkeren. Twee daarvan met betrekking tot 

                                                 
30 http://www.icpsr.umich.edu/access/index.html 
31 Beschikbaar op de volgende website: http://www.gesis.org/ZA/ 
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de attitudes tegenover de andere groepen, worden voorgesteld in de bijlagen. De 

steekproef bestaat uit personen (van 18 jaar en ouder) die leven in de Verenigde Staten 

en Engels spreken. Een oververtegenwoordiging van de “zwarte” populatie was vaak 

noodzakelijk.  

 
2.3.4.2 American National Election Studies (ANES) – 2002 
In het begin was ANES de “Michigan Election Studies”;  deze werden uitgevoerd door 

“the Survey Research Center” en “the Center for Political Studies of the Institute for 

Social Research” aan de universiteit van Michigan. Het is dankzij de financiering van de 

National Science Foundation dat dit instrument een echte nationale referentiebron werd. 

Het project bestaat uit enquêtes die betrekking hebben op de verkiezingen in de USA. In 

de bijlagen wordt een voorbeeld van de “Time-Series Studies” voorgesteld – deze 

enquêtes worden uitgevoerd rond de periode van elke nationale verkiezing. Deze 

vragenlijst wordt gebruikt voor en na de presidentsverkiezingen; voor de verkiezingen 

van het Congres wordt ze alleen erna gebruikt. Er bestaan ook andere vormen van ANES. 

Deze enquêtes omvatten, bovenop de verkiezingen, een ganse reeks onderwerpen die 

interessant kunnen zijn voor ons opzet. De steekproef bestaat uit Amerikaanse burgers 

die de stemgerechtigde leeftijd hebben tijdens of voor de verkiezing van 2002. 

 
2.3.4.3 Multi-City Study of Urban Inequality, 1992-1994: Atlanta, Boston, De-
troit, and Los Angeles (MCS)32 
Deze enquête wil onder andere de evolutie van de raciale attitudes, van de stereotiepen 

en van de residentiële segregatie meten in vier Amerikaanse metropolen - Atlanta, 

Boston, Detroit en Los Angeles. De enquête bestaat uit twee delen: de ene is bedoeld 

voor de gezinnen en de andere voor de werkgevers. De eerste, die de onderwerpen 

bevat die ons interesseren, richt zich op een steekproef van volwassenen die leven in een 

van de vier genoemde metropolen. 

 
2.3.4.4 The National Race and Politics Survey (NRP)33 – 1991 
Deze enquête is het werk van de “Survey Research Center of the University of California, 

Berkeley”. Ze richt zich op alle Engelstalige volwassenen van 18 jaar en ouder en die 

verblijven in woningen met vaste telefoon in de 48 Amerikaanse staten. 

 
2.3.4.5 Peilingen beschikbaar bij het “Roper Center for Public Opinion Re-
search” (2000 en +) 
Het Roper Center is gelegen op de site van de Universiteit van Connecticut en verzamelt 

en verspreidt informatie over de opiniepeilingen uitgevoerd in de USA, in Japan en in 

Latijns Amerika. Deze verzameling van gegevens wordt vergemakkelijkt door een traditie 

van grotere transparantie in de USA: het beleid van transparantie van gegevens maakt 

dat de vragenlijsten gebruikt door privé bedrijven gemakkelijker toegankelijk zijn. 

Hieronder worden de enquêtes voorgesteld die verkregen zijn via de gegevensbank op de 

site en die uitgevoerd zijn vanaf het jaar 2000. Sommige zijn ook beschikbaar op de 

ICPSR website. 
                                                 
32 Afkorting gekozen door de auteurs van het rapport.  
33 Afkorting gekozen door de auteurs van het rapport.  
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Men zal opmerken dat het merendeel ofwel gerealiseerd, ofwel gesponsord is door de 

media.  

Overigens inspireren ze zich grotendeels op vroegere enquêtes (al dan niet gerealiseerd 

door dezelfde organismes), om tendensen proberen vast te stellen. Dit verklaart soms 

een zekere gelijkenis tussen de enquêtes. 

Deze peilingen zijn interessant, in het bijzonder voor de onderwerpen die actueel zijn 

(verkiezingen, etc.) en voor de onderwerpen die steeds belangrijk blijven. Zo lijken de 

relaties tussen “rassen” voortdurend een hot topic te zijn. In de vragen over dit thema 

wordt het gezichtspunt van alle etnische groepen gevraagd, niet alleen dat van de 

meerderheidsgroep. 

 

a) “Harris Interactive Survey”, gesponsord door Time Magazine en CNN (HI)34 

Deze peiling, gerealiseerd in 2003 door de firma “Harris Interactive”, concentreert 

zich op vier onderwerpen: het terrorisme en Irak (belangrijke thema’s van de recente 

enquêtes in de USA), de presidentsverkiezingen van 2004 en affirmative action 

(positieve discriminatie). Het laatstgenoemde thema is in het bijzonder interessant 

voor onze studie. De enquête maakt gebruik van een steekproef van volwassen 

staatsburgers. 

 

b) “ABC News/Washington Post Poll”, January 2003 (ABC/WP) 

Deze peiling, gerealiseerd door ABC News/The Washington Post, maakt deel uit van 

een reeks van maandelijkse enquêtes over het presidentschap en andere politieke en 

sociale problematieken (terrorisme, belastingen, de oorlog in Irak, Noord-Korea, 

economie, etc.). Gerelateerd aan het onderwerp “Affirmative action” maken relaties 

tussen de “rassen” en de discriminatie deel uit van de onderwerpen van de enquête. 

De steekproef bestaat uit personen van 18 jaar en ouder die leven in een woning met 

telefoon en verblijven in een van de 48 staten. 

 

c) “Intergroup Relations” van de Princeton Survey Research Associates – 2000 

(PSRA) 

Deze peiling, gerealiseerd voor “The National Conference for Community and Justice”, 

concentreert zich op de relaties tussen belangrijke groepen in de USA. De steekproef 

bestaat uit volwassen staatsburgers met een oververtegenwoordiging van de zwarte, 

“Hispanic” en Aziatische bevolkingsgroepen. 

 

d) “NBC and Wall Street Journal Poll”, March 2000 (NBC) 

Deze peiling, gerealiseerd in 2000, draait rond de verkiezingen van 2000, de waarden 

en de relaties tussen de “rassen”. De steekproef bestaat uit volwassen staatsburgers, 

met een oververtegenwoordiging van zwarte en “Hispanic” bevolkingsgroepen. 

 

e) “CBS News Monthly Poll” # 1, February 2000 (CBS) 

                                                 
34 Alle afkortingen die volgen zijn gekozen door de auteurs van het rapport. 
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Deze peiling, gerealiseerd in februari 2000 door CBS News, maakt deel uit van een 

reeks van maandelijkse enquêtes aangaande de publieke opinie over het 

presidentschap en over andere politieke en sociale onderwerpen, net zoals de peiling 

van ABC News/Washington Post. Het onderzoek concentreert zich onder andere op de 

relaties tussen de “rassen” en de rol van de regering in die kwestie. De steekproef 

bestaat uit volwassen staatsburgers. 

 

f) “New York Times Race Poll”, June 2000 (NYT) 

Deze enquête gaat over de relaties tussen de “rassen”. Ze is relatief gelijkaardig aan 

de voorgaande. Dit kan verklaard worden door het feit dat de NYT en CBS News sinds 

1976, hetzij afzonderlijk, hetzij samen of in samenwerking met andere organismen, 

opiniepeilingen organiseren. Er bestaan dus verbanden tussen deze twee 

organisaties. Er worden volwassen staatsburgers bevraagd, met een 

oververtegenwoordiging van Afro-Amerikanen. 

 

g) Gallup “Minority Rights and Relations” poll, 2005 

Gallup is een privé onderneming die peilingen organiseert in meer dan 20 landen. Een 

voorbeeld van deze enquêtes is terug te vinden in de bijlagen. De steekproef bestaat 

uit 8000 niet-“Hispanics”, 800 niet-“Hispanic” Afro-Amerikanen, 500 Hispanics en 65 

personen met een andere etnische herkomst. 

 
2.3.4.6 Transversale opmerkingen  
Allereerst moet we opmerken dat veel van de vragen gaan over personen van Afrikaanse 

afkomst, de zogenaamde zwarten of Afro-Amerikanen. Er wordt in het bijzonder aan deze 

groep aandacht besteed. Dat is natuurlijk te wijten aan de geschiedenis van het land. Dit 

heeft min of meer originele vragen tot gevolg. Zo wordt het politieke domein bijvoorbeeld 

benaderd op een relatief nieuwe manier. Men wil bijvoorbeeld weten hoe men denkt dat 

bepaalde partijen staan tegenover interetnische problemen, of de respondent zou 

stemmen voor een zwarte kandidaat voor de presidentsverkiezingen, wat zijn mening is 

over de “Confederate flag” (vb.: SQ47-52, CBS; Q54-55, NYT). Andere voorbeelden zijn 

de vragen omtrent de geschiedenis van de Afro-Amerikanen in de USA (kennis, belang 

binnen het onderwijs), de opinie van de respondenten over de plaats van Afro-

Amerikanen in verschillende beroepen en de opinie over verschillende organisaties en 

persoonlijkheden verbonden met deze gemeenschap (vb.: Q33-34, Q37-46, CBS). 

Hoewel de vragen specifiek zijn voor een bepaalde context, kunnen ze als inspiratiebron 

dienen. Zo kunnen de items over de politieke partijen en over de kandidaat voor de 

presidentsverkiezingen vertaald worden naar een Belgische context (vb.: politieke 

vertegenwoordiging door verkozenen van vreemde herkomst) om na te gaan welke 

plaats men personen van vreemde origine wil laten innemen in de politieke sfeer.  

 

Op dezelfde manier is de karakterisering van groepen duidelijk aanwezig in de peilingen. 

Naast klassieke vragen (vb.: D3-D9, MCS; Q30, NRP) die verwant zijn aan deze in de 

Nederlandse studies, maken andere een vergelijking met de meerderheidsgroep: men 

vraagt om bepaalde eigenschappen meer toe te schrijven aan “blanken” of meer aan 
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“zwarten” (Q9, GSS). Daarnaast wordt in bepaalde vragen gevraagd of de zwarten, voor 

het merendeel van de blanken, minderwaardig zijn (vb.: Q36, HI). Deze enquêtes 

hebben de verdienste de vragen openlijk te stellen, hoewel er nergens rechtstreeks wordt 

gesproken over de positie van de respondent. 

 

Een thema dat veel onderzocht is, is dat van discriminatie. Dit thema is aanwezig in veel 

van de doorgenomen enquêtes. Vaak wordt gevraagd of, volgens de respondent, een 

bepaalde groep slachtoffer is van discriminatie in verschillende sociale domeinen. In de 

USA, wordt dit thema duidelijk meer aangesneden: men wil weten of, voor de 

respondent, discriminatie een groot probleem is en of het dat al dan niet altijd zal blijven, 

of minderheidsgroepen deze discriminatie ondervinden, of hun situatie wijten is aan de 

factor discriminatie of aan factoren intrinsiek aan deze minderheden, … (Q5, GSS; L2c, 

L2d, P1, pre-ANES; D1, G48, MCS; Q37, ABC/WP; etc.). Men meet de ervaring van 

discriminatie niet in deze gevallen. Men zoekt de mening van de respondent ten opzichte 

van het fenomeen discriminatie. Geen van de vragen die over dit onderwerp gesteld 

worden, handelen over het tolerantieniveau van de respondent: bepaalde vragen gaan 

immers gewoonweg de perceptie van de respondent na. 

Dit thema is te verbinden met andere thema’s, in het bijzonder dat van gelijkheid van 

kansen. We hebben al aangekondigd dat dit onderwerp belangrijk is in de Amerikaanse 

enquêtes. Een flink aantal vragen heeft betrekking op een inschatting, door de 

respondent, van de kansen die de Afro-Amerikanen– en andere etnische minderheden 

(“Hispanics”, Aziaten, Indianen) – hebben op een geschoolde job en het bezitten van een 

huis, in vergelijking met blanken; maar ook op de kans een behandeling te krijgen die 

gelijk is aan deze die blanken krijgen in restaurants, wat betreft de politie, etc. (vb.: 

Q25, NRP; Q39, ABC/WP; Q6-11, PSRA). Opnieuw, deze vragen brengen weinig 

informatie bij over het niveau van tolerantie van de respondenten. 

Naast deze twee types van vragen, wil men achterhalen of de respondent het nuttig acht 

actie te ondernemen – in het bijzonder door middel van politieke maatregelen35 – en wat 

hij denkt dat moet gedaan worden om de relaties tussen verschillende groepen of de 

positie van bepaalde groepen te verbeteren (vb.: D10, MCS; Q1, Q10, NRP; Q21c, Q22c, 

NBC; Q11, Gallup). Vanuit dit gezichtspunt kan men het verband leggen met de Franse 

peiling. In de Amerikaanse enquêtes concentreert men zich echter sterk op Affirmative 

Action (vb.: Q6, 7, GSS; M5, Post-ANES; Q32-33, HI; etc.), het nut en de bruikbaarheid 

ervan en de bekommernissen die het veroorzaakt (Q41, HI; Q22d, NBC). Men wil weten 

of er al dan niet steun is om de Afro-Amerikanen te laten genieten van 

gunstmaatregelen, rekening houdend met de gevolgen die dat kan hebben op de situatie 

van de meerderheidsgroep. Een negatief antwoord kan in de lijn liggen van een xenofobe 

gedachte: als men de personen van een minder begunstigde etnische groep helpt, in 

welke mate leiden de voordelen toegekend aan deze personen dan tot een verlies van de 

gevestigde rechten van de anderen? Dergelijke nuances werden al onderstreept in de 

                                                 
35 We moeten er eerst aan herinneren dat het merendeel van deze enquêtes personen bevraagt die 
komen uit verschillende groepen en dat er dus vaak gevraagd wordt naar de mening van de min-
derheidsgroepen, naast deze van de meerderheidsgroep, de blanken. Hier zullen we ons echter, 
althans op dit ogenblik, concentreren op de vragen toepasbaar op de meerderheidsgroep. 
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Nederlandse vragenlijsten met betrekking tot maatregelen om de kansenongelijkheid te 

bestrijden: blijven de respondenten gunstig gezind tegenover aanvullend onderwijs voor 

leerlingen uit minderheidsgroepen, zelfs als dat meer geld kost aan de Nederlanders? 

 

Bepaalde vragen peilen naar de relaties die de groepen van verschillende herkomst 

onderhouden. Zijn deze relaties goed? Zijn deze beter of minder goed dan vroeger? 

Begrijpen deze groepen elkaar? En omgekeerd, zijn er zekere etnische spanningen? 

Zullen de relaties tussen blanken en zwarten altijd problematisch zijn? Al deze vragen 

(Q35-36, ABC/WP; Q12-17, PSRA; Q21a, b, NBC; Q10, Gallup; etc.) gaan over een 

evaluatie van de huidige situatie – soms in vergelijking met die in het verleden – en over 

de evolutie van deze relaties in de toekomst. Dit thema van interetnische relaties brengt 

ons op groepsniveau, in tegenstelling tot de vragen over de contacten die de respondent 

onderhoudt met personen met een andere herkomst (een thema dat eveneens erg veel 

aangehaald wordt), vragen die op individueel niveau gesteld zijn. De vragen laten toe om 

te zien of er, voor de respondent, een zekere onverenigbaarheid bestaat en altijd zal 

blijven bestaan tussen deze groepen. In dezelfde zin geeft de mening over gemengde 

huwelijken en gemengde ontmoetingen (Q3, GSS; Q33-34, Gallup) informatie over een 

eventuele wens naar een scheiding tussen bevolkingsgroepen. Vindt de respondent dat er 

een scheiding moet zijn tussen de bevolkingsgroepen? Met dit type vragen bevindt men 

zich eveneens op groepsniveau, wat ons verder verwijdert van het thema van “etnische 

afstand” (wat meer gecontextualiseerd wordt). 

 

Meerdere vragen gaan over het aantal personen van vreemde herkomst (vb.: Q753-755, 

module 2000 van de GSS). Dit thema is ook terug te vinden in het merendeel van de 

enquêtes vermeld in het rapport. We moeten hierbij opmerken dat er twee dimensies 

zijn: 1) aan de ene kant een evaluatie van feiten (percentage – hoeveel … wonen er in 

uw omgeving? / of de evolutie in vergelijking met het verleden – is het aantal gestegen 

of net verminderd?); 2) aan de andere kant de opinie van de respondent over het aantal 

(er zijn er teveel, te weinig, etc.). Deze twee dimensies zijn niet noodzakelijk samen 

terug te vinden in eenzelfde enquête. 

 

De vraag over de gevoelens die de andere groepen opwekken bij het individu is eveneens 

aanwezig in de enquêtes (Q14, GSS; D2, Post-ANES; Q3, PSRA; etc.). Men vindt er in 

het bijzonder het systeem van gradatie van gevoelens tussen 0 en 100. Dit systeem laat 

toe een relatie te leggen tussen de gevoelens tegenover elke groep. Bovendien kunnen 

we opmerken dat de gekozen groepen zich niet beperken tot de etnische groepen. Men 

wil ook achterhalen wat de gevoelens zijn tegenover homoseksuelen, tegenover 

feministes, etc. 

 

Om af te sluiten citeren we nog enkele specifieke vragen. Ten eerste, de vraag 765 van 

de module van 2000 van de GSS en de vragen over de residentiële segregatie van de 

MCS (vb.: G8-13). Deze verwijzen naar de buurtproblematiek en zijn verwant aan vraag 

D38 van de ESS. Ze zijn vooral vernieuwend door de vorm waarin ze gesteld worden: ze 
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visualiseren wat de ideale buurt van de respondent zou zijn. Het beeld is direct. 

Vervolgens zijn een reeks vragen van de NYT (Q15-19) interessant. De respondent moet 

evalueren in welke mate de media, de politici en de bevolking spreekt van “raciale” 

problemen en welke de gevolgen daarvan zijn. Deze vraag lijkt wat betreft de media op 

deze uit de Franse peiling (Q32). De toegevoegde waarde van de vraag is dat ze toelaat 

te oordelen waar de respondent zich het meest aan ergert. Dit toont de perceptie aan 

van de manier waarop de problematiek aangepakt wordt en weerspiegelt de aandacht die 

er, volgens de respondent, aan moet worden besteed door de verschillende instanties, 

alsook het belang dat hij/zij er zelf aan hecht. Tenslotte meten de vragen 23 en 24 van 

de NRP de effecten van de interactie van “ras” met andere factoren (zoals kledingstijl, 

diploma’s, enzovoorts) op de manier waarop mensen beoordeeld worden. 
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3. Inventaris van Belgische instrumenten om attitudes van tolerantie 
vanuit meerderheidsgroepen ten opzichte van de etnische minderheids-
groepen te meten 

 

3.1 Het pioniersonderzoek 

 
Het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën peilde in 1973 als eerste in België36 naar 

de attitude ten opzichte van vreemdelingen en immigratie, als onderdeel van een meer 

algemene opiniepeiling (Dooghe en Vanderleyden 1974). Zij onderzochten de kennis die 

de Vlaming had van het aantal vreemdelingen, de wenselijkheid van immigratie, de 

vooroordelen ten aanzien van vreemdelingen en de voor- of afkeur ten aanzien van 

verschillende nationaliteiten. De verwoordingen van de vooroordelen-items zijn te vinden 

in de bijlage. Inhoudelijk bevatten de items die vooroordelen meten verschillende 

elementen: de perceptie van economische of culturele bedreiging, een aantal positief 

verwoorde items en een item dat sociale afstand meet. De antwoorden op deze en op de 

andere items werden item per item geanalyseerd, er werden in deze vroege studie dus 

geen schalen geconstrueerd. Na dit eerste onderzoek op Belgisch grondgebied, zijn er 

nog een aantal opiniepeilingen met hetzelfde onderwerp verschenen in de jaren ’70 en 

’80. Antoon De Baets (1989) maakte hiervan een overzicht. Hij vond vier opiniepeilingen 

die betrekking hadden op heel België, één op Wallonië en twee op Vlaanderen. Verder 

was er nog één peiling bij migranten zelf en één die zich beperkte tot Brussel. Hij 

onderscheidde vijf aspecten welke werden belicht in deze studies 

 

(1) De perceptie van de aanwezigheid van migranten. 

(2) Het vertrouwen van Belgen in mediterrane volkeren. 

(3) Gevoelens van voorkeur en afkeuring tegenover migranten. 

(4) De appreciatie van uitspraken over migranten. 

(5) De houding tegenover racistische en antiracistische bewegingen. 

 

Het zou ons in het kader van dit rapport te ver brengen de meetinstrumenten van deze 

vroege studies uitvoerig te belichten, daarom beginnen we onze bespreking vanaf het 

boek Onbekend of onbemind? (Billiet, Carton en Huys 1990), wat het startschot 

betekende voor meer systematisch onderzoek naar attitudevorming ten opzichte van 

etnische minderheden. De likert-schaal die in dat onderzoek gebruikt werd voor de 

meting van de houding ten opzichte van etnische minderheden werd daarna ook in 

gebruik genomen in het verkiezingsonderzoek dat het Instituut voor Sociaal en Politiek 

Opinieonderzoek (ISPO) samen met Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion Publique 

et la politique (PIOP) voor zijn rekening neemt en ook in de vragenlijsten voor de 

jaarlijkse peilingen van de Administratie Planning en Statistiek (APS) – Vlaanderen. Later 

komen we hier uitgebreider op terug, we beginnen ons overzicht met de studie Onbekend 

                                                 
36 Een vroege peiling naar het vertrouwen in verschillende bevolkingsgroepen in de staten van de 
toenmalige EG uit 1970 niet in acht genomen (in De Baets 1989). 
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of Onbemind? uitgevoerd door Billiet, Carton en Huys (1990) in opdracht van de 

Belgische regering. 

 

3.2 Onbekend of Onbemind? 

 
Tot op de dag van vandaag is deze studie nog steeds de enige die volledig gewijd is aan 

de beeldvorming van Belgen tegenover etnische minderheden in dit land. In 1989 kregen 

Billiet en zijn collega’s de opdracht dit nationale survey-onderzoek uit voeren in het kader 

van ‘universitair beleidsvoorbereidend onderzoek’, aanleiding was het electoraal succes 

van het toenmalig Vlaams Blok. Zoals reeds vermeld betekende dit boek het beginpunt 

van een meer systematisch onderzoek naar de houding van de meerderheidsbevolking 

tegenover etnische minderheidsgroepen. Over welke ‘etnische minderheidsgroepen’ 

hebben we het hier? Billiet e.a. (1990) formuleren een gedeeltelijk antwoord op deze 

vraag door hun respondenten zelf aan het woord te laten. Zij stelden volgende open 

vraag: 

 

Aan welke nationaliteiten of bevolkingsgroepen denkt U als U het woord “vreemdelingen” hoort? 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

 

Op deze manier weet men aan welke groep(en) de respondent denkt wanneer hij of zij 

vragen beantwoordt over “vreemdelingen”. Nochtans werd deze term niet consistent 

gebruikt doorheen de vragenlijst. Men sprak wisselend over “migranten”, 

“gastarbeiders”, “moslims”, “Marokkanen”, en gebruikte ook nog andere termen om 

bepaalde etnische minderheden aan te duiden. De auteurs namen ook een aantal items 

op die ze onder de naam ‘etnocentrisme’ samenvatten (v55, v59, v60, v63, v71a-k, 

v72a-h). Hieronder zijn een aantal maten voor gewenste sociale afstand (v59, v60 

gebaseerd op Bogardus 1925). Deze schaal werd aangewend voor Noord-Afrikanen en 

Turken en voor Italianen. Op deze manier kon men nagaan in hoeverre de respondenten 

een onderscheid maakten tussen de gewenste sociale afstand tot bepaalde out-groups. 

Onbekend of Onbemind? gebruikte ook een zogenaamde semantische differentiaal (v63, 

gebaseerd op Osgood e.a. 1957). Hiermee worden de stereotypen nagegaan die men 

erop nahoudt tegenover bepaalde nationaliteiten. Er worden de respondenten 

adjectievenparen voorgelegd waartussen ze moeten kiezen om een bepaalde 

bevolkingsgroep te typeren. Tenslotte werden er voor de meting van ‘etnocentrisme’ ook 

nog een aantal likert-type items voorgelegd aan de respondenten (v71a-k, v72a-h). Deze 

bestonden uit uitspraken over etnische minderheden waar de persoon in kwestie zich al 

dan niet akkoord mee kon verklaren op een vijfpuntenschaal. Naar eigen zeggen 

baseerden de auteurs zich hiervoor voornamelijk op Nederlands onderzoek, in het 
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bijzonder op dat van Eisinga en Scheepers (1989) en dat van Felling, Peters en 

Scheepers (1986). De bewuste items vallen duidelijk uiteen in twee inhoudelijk aparte 

delen: in negatieve attitudes tegenover vreemdelingen en positieve attitudes tegenover 

de ‘eigen’ bevolkingsgroep (i.e. ‘de Belgen’). Theoretisch gezien zijn dit inderdaad de 

twee onderscheiden dimensies van etnocentrisme. Het is vooral deze eerste reeks items 

die een grote invloed hebben uitgeoefend op het latere onderzoek in België. Later gaan 

we uitgebreider in op deze schaal. Overige vragen behandelden het al dan niet 

persoonlijk contact hebben met vreemdelingen (v52, v53, v54, v56, v57, v58): meer 

bepaald ging het over de frequentie, de intensiteit en de omstandigheid van het contact. 

Omdat niet iedereen in gelijke mate de kans heeft tot contact – contactkansen zijn 

bijvoorbeeld in grote mate afhankelijk van het feit of men in een stedelijk of eerder 

landelijk gebied woont – werd eveneens naar deze kans gepeild (v52 – v54). Het 

waarderen of zich storen aan bepaalde gebruiken (v61) wordt bevraagd in twee open 

vragen, verder stelde men kennisvragen met betrekking tot de islam (v62) en een aantal 

veeleer contextgebonden vragen met betrekking tot het beleid ten aanzien van 

vreemdelingen (v64-v70, v73, v76-v78, v79a-i). V49 tenslotte wijst ons op een zeer 

belangrijk onderscheid dat we dienen te maken: dat tussen de richting en de sterkte van 

een opinie. Waar de vorige vragen eerder gericht waren op het bestuderen van de 

richting van de opinie van de respondent (‘is hij/zij voor of tegen? Akkoord of niet 

akkoord?’), is v49 gericht op de sterkte van deze opinie (‘hoe belangrijk is deze topic 

voor hem/haar’). Meer concreet wordt aan de respondent gevraagd wat volgens hem of 

haar het belangrijkste probleem is in België op het moment. Het punt “Het aantal 

vreemdelingen” is een van de opties in een rijtje van acht andere punten. 

 

Op basis sommige van de bovenstaande items onderscheidden de auteurs door middel 

van een exploratieve factoranalyse drie clusters van items. Met deze clusters werden 

vervolgens likert-schalen geconstrueerd met een voldoende hoge betrouwbaarheid 

(cronbach’s alfa) voor alle groepen (i.e. voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Een 

schaal voor de negatieve houding tegenover migranten, een schaal voor de positieve 

houding tegenover de “in-group” (beide ook nog gecombineerd in een 

etnocentrismeschaal) en tenslotte een schaal die het verzet tegen het verlenen van 

rechten aan migranten kwantificeert. In het volgende deel bespreken we de recentste 

versies van de etnocentrismeschaal zoals gebruikt door ISPO-PIOP en APS. 

 

3.3 “Etnocentrismeschaal” of negatieve attitude ten opzichte van migranten? 

 

In dit deel bespreken we de etnocentrismeschaal zoals gebruikt vanaf de publicatie van 

Onbekend of onbemind? (Billiet e.a. 1990) in de ISPO-PIOP en APS studies en andere 

sociaal-wetenschappelijk onderzoeken in België. Het moet echter worden gezegd dat niet 

exact dezelfde items werden gebruikt, sommige werden weggelaten, andere toegevoegd. 

Voor de discussie over de kwaliteit van deze schaal beperken we ons tot het meest 

recente materiaal dat voorhanden is. 
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De naam ‘etnocentrismeschaal’ wordt gebruikt in zowel de opiniepeilingen van ISPO-PIOP 

als die van het APS, maar deze naam is verwarrend. Theoretisch impliceert 

etnocentrisme immers twee verschillende (maar vaak gerelateerde) attitudes: een 

positieve houding tegenover de ingroup en een negatieve houding tegenover een 

outgroup. In het meetinstrument zelf wordt echter meestal enkel dit laatste onderzocht. 

Om redenen van conceptuele duidelijkheid zullen wij het onderscheid tussen de 

verschillende subdimensies hanteren wanneer we van deze schaal bespreken. Dit 

onderscheid werd tevens gemaakt door Jaak Billiet (1993) wanneer hij later de 

etnocentrismeschaal meer theoretisch analyseerde. In Ondanks beperkt zich erkende hij 

volgende subschalen. 

 

Houding tegenover outgroup. Dit zijn vooral items die naar de instemming of 

afkeuring peilen van de respondent met bepaalde (negatieve) stereotype beelden. Een 

voorbeeld van een dergelijk item is “De meeste Marokkanen zijn onbeleefde mensen”. 

Houding tegenover ingroup. Deze items zijn positief geformuleerd en handelen vooral 

over “het eigen volk” of het eigen land. Een voorbeeld: “Ik ben trots op mijn eigen volk”. 

Ervaring van bedreiging. Het is deze dimensie die veruit het meest werd gebruikt en 

getest. De meeste items peilen naar de ervaring van bedreiging door migranten of 

gastarbeiders op economisch vlak, zoals bijvoorbeeld “Gastarbeiders zijn een gevaar voor 

de tewerkstelling van de Belgen”. 

Racisme. Het goedkeuren van deze items wijst op een ronduit racistische houding, 

gestoeld op biologische gronde. Zo is er bijvoorbeeld het item “Wij moeten ons ras zuiver 

houden en de vermenging met andere volkeren tegengaan”. 

 

Billiet (1993) kon, na het uitvoeren van een confirmatorische factoranalyse, van de items 

inderdaad vier onderscheiden schalen37 maken, wat bewijst dat de vier componenten van 

de etnocentrisme-schaal best niet op één hoop gegooid worden (hoewel de racismeschaal 

nooit echt als deel van de etnocentrismeschaal werd beschouwd). Een ander interessant 

onderzoek in dit licht is dat van Billiet en De Witte (1991). Zij ontdekten een typologie 

die een bijna perfecte Guttman-schaal vormde. Deze gecumuleerde schaal gaat gradueel 

over in verschillende opinietypes, van “cultureel relativisme”38 tot “racisme”. Volgende 

tabel maakt de logica duidelijk: 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Er moesten wel drie van de zestien items uitgesloten worden en de schaal “Houding tegenover 
ingroup” had een beperkte interne consistentie. 
38 We hebben onze twijfels bij het gebruik van de term “cultureel relativisme”, deze kan ons inziens 
niet als tegenpool van “racisme” worden gezien. De respondenten in dit opinietype worden door 
Billiet en De Witte (1991) verder ook nog aangeduid als “wereldburgers” of “internationalisten”. 
Genuanceerder taalgebruik is hier op zijn plaats.  
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Tabel 1. Samenstelling van de vier opinietypes  

Opinietype Volksverbonden Negatief migran-

ten 

Racisme nei-

ging 

Aantal % 

1. Wereldburgers - - - 113 17.0 

2. Volksverbondenen + - - 167 25.2 

3. Etnocentristen + + - 131 19.7 

4. Racisten + + + 154 23.2 

      

Foutief patroon    67 10.1 

Ontbrekende data    32 4.8 

      

Totale groep    664 100 

 uit Billiet en De Witte 1991, p34 

 

Wereldburgers scoren laag op al de schalen, de volksverbondenen scoren enkel hoog op 

de schaal die een positieve houding ten opzichte van de ingroup meet, etnocentristen 

doen dat ook, maar hebben bijkomend ook een negatieve houding ten opzichte van 

migranten (gemeten door de schaal die voordien in deze tekst met “dreiging” werd 

aangeduid). Racisten tenslotte scoren ook hoog op de racisme-schaal39. De verschillende 

opinietypes bouwen dus werkelijk op elkaar voort. Slechts tien procent van de 

ondervraagden wijkt van dit patroon af. Later duidde De Witte (1999) de schalen met 

andere namen aan. De schaal die een negatieve houding tegenover migranten meet, 

noemt hij dan ‘alledaags racisme’, omdat dat de ideologisch minst onderbouwde variant 

is die het sterkst verspreid is onder de bevolking. Centraal hierbij staat het idee dat 

vreemdelingen er te afwijkende gewoonten op na houden op cultureel vlak, of de 

bevolking concurrentie aandoen op economisch vlak. Typerende items zijn 

“Vreemdelingen zijn een bedreiging voor onze cultuur en gebruiken” en “Gastarbeiders 

komen hier profiteren van onze sociale zekerheid”. De racismeschaal duidt hij dan aan 

als ‘biologisch racisme’, dat staat voor de ideologisch meer onderbouwde versie en 

verwijst naar het geloof in de erfelijke ongelijkheid tussen rassen, waarbij het ‘blanke 

ras’ op biologische gronde als superieur wordt beschouwd. 

 

Tenslotte concentreren we ons op de meest gebruikte variant van de 

‘etnocentrismeschaal’ zoals gebruikt door vier ISPO-PIOP en vijf APS studies. De 

interuniversitaire samenwerking tussen het Instituut voor sociaal en politiek 

opinieonderzoek (ISPO-KULeuven) en het Point d’appui Interuniversitaire sur l’Opinion 

Publique et la politique (PIOP-UCLouvain) staat sinds de verkiezingen van 1991 in voor 

postelectorale peilingen na iedere nationale verkiezing. Deze peilingen handelen over de 

politieke en maatschappelijke houdingen en gedragingen van de Belgen, waaronder ook 

etnocentrisme en racisme. Grotendeels dezelfde instrumenten voor meting van 

                                                 
39 Er moet worden opgemerkt dat het aantal racisten iets te hoog geschat wordt omdat in een van 
de items de term “volk” in plaats van “ras” werd gebruikt, er kan geargumenteerd worden dat in-
stemmen met dit item niet noodzakelijk wijst op een racistische houding (Billiet en De Witte 1991). 
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etnocentrisme en racisme worden gebruikt door de Vlaamse Administratie Planning en 

Statistiek (APS). Sinds 1996 peilt APS jaarlijks naar waarden, opvattingen en 

overtuigingen van Nederlandstalige Belgen in het Vlaamse Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot maatschappelijk en beleidsrelevante thema’s 

met zijn survey 'Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen'. Deze bestaat uit 

jaarlijks terugkerende achtergrondvragen en vragen rond sociale relaties, vragen die om 

de 2 à 3 jaar worden herhaald en een jaarlijks variabele module met vragen over een 

actueel beleidsrelevant thema.  

 

De schalen die zij gebruiken zijn gebaseerd op voorgenoemde traditie, maar sommige 

items werden bijgevoegd, andere weggelaten. Grotendeels bestaan ze uit items die de 

perceptie van bedreiging uitdrukken (“Als het aantal arbeidsplaatsen vermindert moet 

men de migranten naar hun eigen land terugsturen”), in mindere mate uit items die 

stereotypische uitspraken doen (“In het algemeen zijn migranten niet vertrouwen”) en 

ook uit een aantal positief verwoorde items om de schaal te balanceren (“De migranten 

dragen bij tot de welvaart van ons land”). Wij focussen ons op de kwaliteit van de 

schalen, gebaseerd op de laatst beschikbare gegevens. In het meest recente APS survey 

van 2004 bekwamen Meuleman en Billiet (2005) door middel van een confirmatorische 

factoranalyse een consistente (cronbach’s alfa = 0.87) schaal van de volgende tien 

items. 

 

Tabel 2. Gestandaardiseerde factorladingen geschat door confirmatorische factoranalyse 

 Factor 1 Be-

dreiging 

Factor 2 Ac-

quiescence40 

De migranten dragen bij tot de welvaart van ons land -0.69 0.21 

Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen 0.73 0.21 

De migranten komen hier profiteren van onze sociale zekerheid 0.81 0.21 

Moslims zijn een bedreiging van onze cultuur en gebruiken 0.74 0.21 

De aanwezigheid van verschillende culturen is een verrijking 

van onze samenleving 

-0.68 0.21 

Als het aantal arbeidsplaatsen vermindert moet men de mi-

granten naar hun eigen land terugsturen 

0.74 0.21 

Wij zouden de buitenlanders die zich in België willen vestigen 

hartelijk welkom moeten heten 

-0.61 0.21 

Vreemdelingen die meer dan vijf jaar legaal in België wonen 

moeten gemeentelijk stemrecht krijgen 

-0.62 0.21 

Vreemdelingen die zich hier vestigen moeten zich aanpassen 

aan de cultuur en de gebruiken van ons land 

0.58 0.21 

Als men Turken en Marokkanen beter leert kennen, dan blijken 

dat over het algemeen vriendelijke mensen 

-0.62 0.21 

Uit Meuleman en Billiet 2005 

                                                 
40 Acquiescence is een zogenaamde volgzaamheidsvertekening en kan gemeten worden omdat de 
schaal gebalanceerd is (Billiet en McClendon 2000) 
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De auteurs maakten eveneens een andere interessante oefening. Zij zochten een schaal 

die te vergelijken is over tijd, van begin jaren ’90 tot op heden. In het kader van de 

tolerantiebarometer is dit een interessant gegeven. Zij schatten een meetmodel om de 

evolutie van de houding tegenover migranten te schatten op zes tijdstippen. Dit is niet 

vanzelfsprekend omdat het meetinstrument exact hetzelfde moet meten over de jaren 

heen (men spreekt van ‘equivalentie’). Desondanks vertoonde het model een goede ‘fit’, 

volgende items werden opgenomen: 

 

Tabel 3. Schaal gebruikt om de evolutie van etnocentrisme na te gaan over tijd. 

Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen 

De migranten komen hier profiteren van onze sociale zekerheid 

Moslims zijn een bedreiging van onze cultuur en gebruiken 

De aanwezigheid van verschillende culturen is een verrijking van onze samenleving 

Als het aantal arbeidsplaatsen vermindert moet men de migranten naar hun eigen land terugsturen 

Uit Meuleman en Billiet 2005, p47 

 

De meest recente analyses van de schaal in de ISPO traditie, is te vinden in de 

onderzoeksnota van Astrid Depickere (2001). Zij testte verschillende mogelijke schalen 

die geconstrueerd konden worden op basis van de items die gebruikt werden in de 

verkiezingsstudies van 1999. Alle vijf de modellen die ze testte, vertoonden een goede fit 

en hadden zeer hoge correlaties met elkaar. Zij koos de schaal met de meeste items, 

omdat deze een breed scala van onderwerpen aansneed relevant voor de houding die 

men heef ten aanzien van etnische minderheden en tevens omdat deze schaal 

gebalanceerd was. De schaal had een cronbach’s alfa van 0.94. 

 

Tabel 4. Gestandaardiseerde factorladingen geschat door confirmatorische factoranalyse 

 ETNO 

Belgium should not have allowed in guestworkers 0.76 

Immigrants cannot be trusted 0.88 

Guest workers are a threat to the employment of Belgians 0.83 

Guestworkers come here to take advantage of our social security system 0.89 

Immigrants contribute to the country’s welfare -0.73 

Muslims are a threat to our culture and customs 0.75 

The presence of different cultures enriches our society -0.75 

If the number of jobs decreases, the guest workers should be repatriated 0.87 

We should welcome guestworkers -0.72 

The participation of immigrants in any political activity should be forbidden 0.87 

Once you know the Turks and Moroccans, they are in general friendly people -0.78 

For the immigrants, it must be possible to keep their own culture -0.68 

The conditions for foreigners to become a Belgian should be more strict 0.80 

Legal guestworkers who have been living in Belgium for a long time should be given 

voting rights for the local elections 
-0.77 
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Tenslotte wijzen we nog op het onderzoek van le Centre d'Étude de l'Opinion (CLEO) van 

de universiteit van Luik. Dit is een centrum dat gedragingen, opinies en sociale 

beeldvorming in de bevolking als onderzoeksonderwerp heeft. In hun recente vragenlijst 

Identités et capital social en Wallonie namen ook zij een aantal Likert-type items op 

ontleend aan voorgaande traditie. Op deze schaal zijn echter nog geen doorgedreven 

analyses verricht. 

 

 

Wat moeten we concluderen uit voorgaand overzicht van analyses op verschillende 

versies van de etnocentrismeschaal? De eerste en belangrijkste conclusie is dat het een 

zeer betrouwbare en stabiele schaal blijkt te zijn om de attitude ten aanzien van 

migranten te meten, wat de schaal uitermate gebruiksvriendelijk maakt en vergelijking 

over verschillende tijdsstippen en groepen toelaat. Een tweede punt dat we willen 

belichten gaat over de inhoud van de schaal. Billiet en De Witte (1991, ook Billiet 1993) 

tonen overtuigend aan dat er subschalen kunnen worden geconstrueerd en dat de items 

dus niet op één hoop kunnen worden gegooid. In de APS en ISPO-PIOP studies 

daarentegen worden items met theoretisch te onderscheiden achterliggende concepten in 

een schaal geïntegreerd op een succesvolle manier. Hieruit kunnen we concluderen dat – 

al naargelang de opzet van het onderzoek – een gepaste schaal kan worden 

geconstrueerd. Wenst men een bepaald aspect te onderzoeken of wil men eerder een 

algemene maat van de attitude tegenover migranten? De flexibiliteit van de schaal laat 

onderzoekers beide opties toe. Een derde aandachtspunt is de gebruikte terminologie. In 

de schaal is er geen sprake van een consistent woordgebruik voor de groep waarover 

men een houding uitdrukt. ‘Migranten’, ‘moslims’, ‘gastarbeiders’, ‘buitenlanders’, 

‘Turken’41. Zowel in Onbekend of onbemind? als in het later APS en ISPO-PIOP onderzoek 

preciseerde men dan de groep waarin men geïnteresseerd was in een korte inleiding die 

de interviewer moet voorlezen. Als voorbeeld uit het meest recente onderzoek  

 
“Ik ga nu een aantal voorbeelden voorlezen over migranten. Hieronder verstaan we 

vooral Turken en Marokkanen. Kan u voor iedere uitspraak zeggen of u het er mee 

eens bent of niet.”   
(APS 2004) 

 

De wenselijkheid van deze praktijk een amalgaam te maken van deze termen laten we in 

dit rapport voorlopig in het midden. Wel moet we vaststellen dat – zoals reeds gezegd – 

analyses van de etnocentrismeschaal herhaaldelijk de consistentie ervan aantonen, 

ondanks de veelheid aan gebruikte termen: blijkbaar is het voor de respondent duidelijk 

over welke groep het gaat en houdt hij of zij er op dat gebied een consistent mening op 

na. 

 

                                                 
41 Het moet gezegd dat vanaf 2002 de term ‘gastarbeiders’ uit gebruik is geraakt. 
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3.4 Andere relevante vragen in het onderzoek van ISPO-PIOP en APS 

 

In dit deel bespreken we kort de overige items die interessant zijn voor ons opzet. Veel 

vragen in de APS en ISPO-PIOP studies zijn beleidsrelevant of gaan over rechten die 

minderheden al dan niet zouden moeten krijgen. Deze zijn interessant en tevens terug te 

vinden in het appendix, maar we bespreken deze vragen hier niet, gezien ze 

contextspecifiek zijn en het niet steeds duidelijk is of er al dan tolerantie mee wordt 

gemeten. Kiezen voor een bepaalde beleidsoptie kan verschillende achtergronden 

hebben, de invloed van tolerantie in deze keuze is niet na te gaan in een survey als deze.  

 

In het eerste ISPO-PIOP onderzoek (1991) werd gevraagd of het woord ‘tolerantie’ nog 

enige betekenis had voor de respondent. Hiermee komen we niet weten welke invulling 

hij of zij geeft aan dit concept, ook niet of de persoon in kwestie tolerant is, maar wel of 

er al dan niet waarde aan wordt gehecht. In 2003 werd in de drop-off een interessante 

batterij vragen gesteld over de islam. Het betrof vragen over de perceptie van bedreiging 

uitgaande van de islam, bepaalde stereotype-items waar de respondent zich al dan niet 

akkoord mee kon verklaren en twee positief verwoorde items om de schaal te 

balanceren. Van deze gegevens zijn nog geen analyses gemaakt.  

Het APS onderzoek van 1998 had een speciale sectie over etnische minderheden. Deze 

omvatte twee luiken: een reeks vragen over beleidsgerelateerde meningen en een reeks 

met meer persoonlijke, houdingsgerelateerde vragen. Een voorbeeld is: “Ik voel me 

ongemakkelijk als er etnische minderheden in de buurt zijn”. Jammer genoeg wordt er 

van deze items in de publicaties van het APS (het om de twee jaar uitgebrachte 

Vlaanderen gepeild!) verder geen melding gemaakt. In datzelfde jaar werden er 

eveneens naar discriminerende praktijken gevraagd. De respondenten moesten 

aangeven welke werknemer ze zouden ontslaan of promotie geven, wanneer ze beide 

gelijk zijn met uitzondering van hun etnische origine. In 2002 werd deze vraag herhaald, 

maar werd de situatie gesimuleerd met een Vlaamse en een Marokkaanse werknemer. In 

het kader van het onderwerp ‘sociale uitsluiting’ werd toen ook gevraagd wat voor 

nieuwe buren men zou kiezen, mocht men dat zelf kunnen beslissen. Er werd de 

respondenten een lijstje van acht soorten gezinnen voorgeschoteld, waarmee men een 

ranking moest maken gaande van de eerste tot de laatste keuze. ‘Een Marokkaans of 

Turks gezin’ was een van de opties. Tenslotte werd in 2004 de etnocentrismeschaal 

uitgebreid met een item over de mogelijkheid die moslimvrouwen zouden moeten krijgen 

om overal een hoofddoek te kunnen dragen. 
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4. Vragenlijst in het kader van een kwantitatieve enquête over de attitu-
des van tolerantie  

 

4.1 Inleiding bij de vragenlijst 

 
In het kader van het survey-luik van de tolerantiebarometer stellen we volgende vragen-

lijst voor. De vragen die hierin aan bod komen lijken ons onontbeerlijk voor een dergelijk 

project. Afgezien van deze onontbeerlijke vragen hebben we ook een reeks vragen opge-

steld die we wel degelijk pertinent vinden, maar die niet absoluut noodzakelijk zijn voor 

de enquête. 

 

De vragenlijst is opgesteld in de veronderstelling van een Computer Assisted Personal 

Interviewing (CAPI) setting. De volgorde van de vragen, zoals deze nu is voorgesteld, 

moet niet als definitief worden beschouwd en zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk 

gewijzigd moeten worden. Bovendien zal de vragenlijst, na de nodige tests, ook ingekort 

moeten worden. Men zal eveneens antwoordkaarten moeten voorzien, aangepast aan 

iedere vraag, maar het instrument zit op dit ogenblik nog niet in die ontwikkelingsfase. 

 

Tenslotte moeten de vragen in relatie worden gebracht met de gebruikte concepten op 

het moment dat het onderzoek in werking zal treden.  
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4.2 Vragenlijst 

 
 
 
 

VRAGENLIJST TOLERANTIEBAROMETER BELGIË 
 
 

 
NEDERLANDSTALIGE VERSIE 

 
ISPO –K.U.Leuven 

GERME – Institut de Sociologie – ULB 
 
 
Deze inleiding dient om de respondent duidelijk te maken wat er van hem verwacht 
wordt. Lees ze spontaan voor.  
 
 
Dit onderzoek gaat over de opvattingen en houdingen die de inwoners van Bel-
gië erop nahouden tegenover de aanwezigheid van personen van vreemde af-
komst en tegenover culturele diversiteit. Het onderzoek wordt geleid door (vul 
aan met de betrokken onderzoeksgroepen).  
 
Wij gaan u, net als de andere personen die participeren, vragen stellen. Deze 
vragen gaan over uw leeftijd, uw opleiding, uw beroep, enzovoorts. Deze gege-
vens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom willen we u vragen om te proberen 
de vragen zo compleet en juist mogelijk te beantwoorden.  
 
Daarna worden vragen gesteld over uw persoonlijke opvatting over thema’s die 
te maken hebben met de aanwezigheid van personen van vreemde afkomst en 
met culturele diversiteit. Er zijn geen goede of slechte antwoorden, ze gaan 
over wat u persoonlijk denkt. Ook al hebt u misschien weinig met dit thema te 
maken, toch is het voor ons van belang dat we uw mening over die zaken ken-
nen.  
 
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. Het spreekt vanzelf dat uw ant-
woorden strikt vertrouwelijk zijn. De gegevens worden anoniem bewaard. De 
antwoorden van alle ondervraagde personen worden samen in tabellen verza-
meld zodat achteraf niemand, buiten wij, kan weten wat u hebt geantwoord.  
 
 
 
1. Kunt u me zeggen in welk jaar u geboren bent?  
 

1 9   
 
 
2. Noteer of de respondent een man of een vrouw is.  

Man  1 
Vrouw  2 

 
 
3. Hebt u momenteel betaald werk?  
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 Ja         1 → Q 7  
 Neen  2 → Q 4 

 
 
Ook zelfstandigen en hun helpers hebben betaald werk.  
Officiële bijverdienste is ook betaald werk. 
 
 
4. Wat doet u op dit moment? U kunt kaart x gebruiken om te antwoorden. 
 
� Gepensioneerd (brugpensioen, pre-pensioen, enz.)        1 
� Huisvrouw/ -man        2 
� Op ziekte- of bevallingsverlof        3 
� Met verlof zonder wedde/ loopbaanonderbreking        4 
� Arbeidsongeschikt        5 
� Werkloos        6→ Q6 
� Op zoek naar eerste werk (niet werkloos)                7→ Q14 
� Volgt volledig dagonderwijs                 8 
� Doet wat anders                                          9 
 
 
 
5. Hebt u vroeger ooit een beroep uitgeoefend? 

     
 Ja         1 →  Q7 
 Neen     2 → Q14 

 
 

 
6. Bent u sinds meer dan 12 maanden werkloos? 

         
 Ja        1 
 Neen    2 

 
 
 
7. Kunt u mij een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving geven van wat uw be-
roep precies inhoudt/inhield? 
 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 
8. Werkt/ Werkte u in loondienst of als zelfstandige(e)? 
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 Loondienst                  1 → Q9  
 Zelfstandig                  2→ Q11 

 
     

9. Hebt/ Had u, in het kader van uw beroepsactiviteit, personeel onder uw lei-
ding? 
 

          
 Ja       1 → Q10 
 Neen   2 → Q13 

 
 
 
10. Hoeveel personen hebt/ had u onder uw leiding?  
 

…………………………………………………………→ Q 13 

 
 
11. Heeft/ Had u betaald personeel in dienst? 

          
 Ja      1  → Q 12 
 Neen  2  → Q 13 

 
 
12. Hoeveel betaald personeel heeft/ had u in dienst?  
 

…………………………………………………………………. 

 
 
13. In welke sector bent/ was u tewerkgesteld? U kunt de juiste sector kiezen 
met behulp van de lijst op antwoordkaart x.  
 

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 

 
 
14. Kunt u me zeggen wat het hoogste diploma of getuigschrift is dat u behaald 
heeft? U kunt kaart x gebruiken om te antwoorden. Als u nog studeert, kunt u 
dan het niveau van uw studies geven? 
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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    9 
Universitair    10 
Andere    11 

 
 
15. Wat is het hoogste diploma of certificaat dat uw moeder heeft behaald? Om 
te antwoorden kan u kaart x gebruiken. 
 

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    9 
Universitair    10 
Andere    11 

 

15bis. Wat is het hoogste diploma of certificaat dat uw vader heeft behaald? Om 
te antwoorden kan u kaart x gebruiken. 
 

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    9 
Universitair    10 
Andere    11 
Supérieur universitaire    10 
Autre    11 
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16. Rekent u zichzelf tot een van de godsdiensten of levensfilosofieën die op 
kaart x staan? Of rekent u zichzelf tot geen enkele godsdienst of levensfiloso-
fie?  

� Geen enkele      1 

� Atheïstisch/ Vrijzinnig             2 

� Protestant                          3 

� Katholiek                 4 

� Orthodox                          5 

� Moslim                     6 

� Joods       7 

                                        � Boedhisme, Hindoeïsme, Sjintoïsme   8 

                                        � Andere religie: specificeer aub : ___________  9                           

 
 
17. Als u familiale en sociale gebeurtenissen zoals huwelijken, doopsels en be-
grafenissen niet meerekent, hoe vaak neemt u dan deel aan kerkelijke of gods-
dienstige erediensten? U kunt antwoorden met kaart x. 
 

Nooit     1 
Zeer zelden     2 

Enkele keren per jaar, tijdens godsdienstige feestdagen     3 
                     Een keer per maand     4 

 Meermaals per maand     5 
Wekelijks of meer     6 

 
 
18. Welke taal gebruikte uw moeder vroeger toen u klein was om met u te pra-
ten? U kunt antwoorden met behulp van kaart x.  
 

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

  Spaans 10 
  Andere        11 
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18bis. Welke taal gebruikte uw vader vroeger toen u klein was om met u te pra-
ten? U kunt antwoorden met behulp van kaart x. 

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

  Spaans 10 
  Andere        11 

 
 

 

19. Wat was uw nationaliteit bij de geboorte? 

 
 

 

20. Is een van uw ouders van vreemde afkomst? 

 Ja         
 Neen     → Q23 

 

21. Wat was de nationaliteit van uw moeder bij haar geboorte? 

 
 

22. Wat was de nationaliteit van uw vader bij zijn geboorte?  

 
 
 
23. Bent u lid van een vakbond, of van een organisatie van werkgevers of zelf-
standigen? 
 

 
 Ja       → Q 23b 
 Neen   → Q 24 

 
     23b. Van welke? 
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24. Bij welke mutualiteit bent u aangesloten? U kunt kaart x gebruiken om te 
antwoorden. 
 

Christelijke  1 
Socialistische  2 
Liberale  3 
Neutrale      4 
Andere      5 

 
 
 
25. Nu volgen er twee uitspraken over Vlamingen en Walen. Welke sluit het 
dichtst aan bij uw eigen mening?  
a) Er zijn grote verschillen qua mentaliteit en levensstijl tussen de twee ge-
meenschappen. 
b) Er zijn kleine verschillen qua mentaliteit en levensstijl tussen de twee ge-
meenschappen. 
 
 

� Grote verschillen 1 
� Kleine verschillen 2 

 
 
26. Aan welke groepen denkt u als u de term “mensen van vreemde afkomst” 
hoort? 
1. _______________ 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
5. _______________ 
 
Noteer de eerste vermelde groep bij 1, de tweede bij 2, enzovoorts 
 
 
27a. Denkt u aan andere groepen als u de term “migranten” hoort? 
 
  � Ja  1  Q27b 
  � Neen 2  Q28 
 
 
27b. Aan welke groepen denkt u dan? 
1. _________________ 
2. _________________ 
3. _________________ 
4. _________________ 
5. _________________ 
 
 
28. In België bestaat de wettelijke mogelijkheid tot abortus. Vindt u dat een 
zeer goede zaak, een goede zaak, noch een goede, noch een slechte zaak, een 
slechte zaak of een zeer slechte zaak? 
 

Zeer goede 
zaak 

Goede zaak 
Noch een 

goede, noch 
een slechte 

Slechte zaak 
Zeer slechte 

zaak 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
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zaak 
1 2 3 4 5 7 

 
 
29. In België bestaat de wettelijke mogelijkheid tot euthanasie. Vindt u dat een 
zeer goede zaak, een goede zaak, noch een goede, noch een slechte zaak, een 
slechte zaak of een zeer slechte zaak? 
 

Zeer goede 
zaak 

Goede zaak 

Noch een 
goede, noch 
een slechte 

zaak 

Slechte zaak 
Zeer slechte 

zaak 

Geen me-
ning/ weet 

niet 

1 2 3 4 5 7 
 
 

 
De formulering van vraag 30 moet worden aangepast zodra de wettelijke situa-

tie verandert. 
 

 
30. In België zullen homoseksuele koppels kinderen kunnen adopteren. Is dit 
volgens u een zeer goede zaak, een goede zaak, noch een goede, noch een 
slechte zaak, een slechte zaak of een zeer slechte zaak zijn?  
 

Zeer goede 
zaak 

Goede zaak 

Noch een 
goede, noch 
een slechte 

zaak 

Slechte zaak 
Zeer slechte 

zaak 

Geen me-
ning/ weet 

niet 

1 2 3 4 5 7 
 
 
31. Ik ga u een reeks uitspraken voorlezen. Kunt u mij zeggen of u persoonlijk 
het daarmee helemaal eens, eens, noch eens, noch oneens, oneens of helemaal 
oneens bent? 
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen meing/ 
weet niet 

1 2 3 4 5 7 
 
a) Kinderen in België zouden moeten leren dat het normaal is om homoseksueel 
te zijn. 
b) Lesbische vrouwen zijn abnormaal 
c) Ik vind dat gelijke rechten voor homoseksuelen een bedreiging zijn voor onze 
Belgische normen en waarden 
d) Er is in het algemeen teveel aandacht voor homoseksualiteit 
e) Homoseksuele mannen moeten niet zo overdreven doen 
f) Als homoseksuele mannen net zo behandeld willen worden als iedereen, 
moeten ze niet zoveel ophef maken over hun seksuele voorkeur 
g) Homoseksualiteit en heteroseksualiteit moeten op gelijke voet behandeld 
worden. 
 
 
32. Stel dat u de ideale buurt zou mogen kiezen om in te wonen. Zou u dan het 
liefst willen wonen in een buurt waar…? Gebruik kaart x om te antwoorden.  
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a) Bijna niemand van vreemde afkomst of van een andere huidskleur dan de meer-
derheid van de Belgen zou zijn       1 

b) Een paar personen van vreemde afkomst of van een andere huidskleur dan de 
meerderheid van de Belgen zouden zijn      2 

c) Veel personen van vreemde afkomst of van een andere huidskleur dan de meer-
derheid van de Belgen zouden zijn     3 

 
 
33. Kunt u me nu de buurt waarin u momenteel woont beschrijven? Gebruik 
kaart x om te antwoorden.  
 

a)  Bijna niemand is er van vreemde afkomst of van een andere huidskleur dan de 
meerderheid van de Belgen       1 

b) Een paar personen zijn van vreemde afkomst of van een andere huidskleur dan de 
meerderheid van de Belgen       2 

c) Veel personen zijn van vreemde afkomst of van een andere huidskleur dan de 
meerderheid van de Belgen       3 

 
 
34. Welke contacten onderhoudt u met deze personen? U kunt kaart x gebrui-
ken om te antwoorden.  
 

a) Weinig of helemaal geen contacten      1 
b) Oppervlakkige contacten (u kent elkaar en u groet elkaar wanneer u elkaar te-

genkomt          2 
c) Praktische contacten (u helpt elkaar/ verleent elkaar diensten)   3 
d) Vriendschappelijke contacten       4 

 
 
35. Hoe belangrijk zijn voor u de volgende zaken bij de beslissing of iemand die 
buiten België geboren en opgevoed is en daar woont, hier zou mogen komen 
wonen en leven? Gebruik deze kaart.     
   

 
 
a. Goed zijn opgeleid? 
b. Naaste familie hebben die hier woont? 
c. Nederlands, Frans of Duits kunnen spreken? 
d. Een christelijke achtergrond hebben? 
e. Blank zijn? 
f. In goede gezondheid zijn?  
g. Beroepsvaardigheden hebben die België nodig heeft?  
h. De manier van leven in België aanvaarden en volgen?  
 
 
 
36. Ik ga u een aantal stellingen voorlezen. Kunt u mij voor elk van hen zeggen 
of u sterk voor, eerder voor, noch voor, noch tegen, eerder tegen of sterk tegen 
bent? 
 

Zeer on-
belan-
grijk 

         
Zeer be-
langrijk 

Weet 
niet 
 

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

Sterk voor Eerder voor Noch voor, Eerder tegen Sterk tegen Geen me-
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a) Iedere persoon die komt wonen en werken in België zou dezelfde rechten 
moeten krijgen als iedereen in België.   
b) Iedere persoon van vreemde afkomst die legaal gevestigd is op het grondge-
bied zou dezelfde sociale rechten moeten hebben als de Belgen.  
 
 
37. Nu volgen er een aantal uitspraken die men soms hoort over immigranten 
Kunt u mij zeggen in welke mate u hier al dan niet akkoord mee gaat. U kan 
kaart x gebruiken om te antwoorden.  
 
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) De aanwezigheid van verschillende culturen is een verrijking van onze sa-
menleving. 
b) Immigranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen.  
c) De immigranten komen hier profiteren van onze sociale zekerheid. 
d) Immigranten zijn een bedreiging van onze cultuur en gebruiken. 
e) Als het aantal arbeidsplaatsen vermindert moet men de immigranten naar 
hun eigen land terugsturen. 
f) België zou niet moeten toelaten aan immigranten om hier te komen werken. 
g) De immigranten dragen bij tot de welvaart van ons land. 
h) Het feit dat iedere persoon die legaal in België verblijft makkelijk de nationa-
liteit kan verwerven is een goede zaak.  
 
 
 

Experimentele manipulatie van de volgende vraag met behulp van CAPI: twee 
versies van dezelfde vragen met wisselend (at random) gebruik van de termen 

“personen zonder papieren” en “personen die hier illegaal verblijven”  

 
 
38. Versie 1: Nu volgen er een aantal uitspraken die men soms hoort over [per-
sonen zonder papieren]. Kunt u mij zeggen in welke mate u hier al dan niet ak-
koord mee gaat. U kan kaart x gebruiken om te antwoorden. 
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) Alle [personen zonder papieren] zouden moeten mogen blijven als ze familie 
hebben die hier al jaren verblijft en als ze hier kinderen op school hebben.  
b) Alle [personen zonder papieren] zouden teruggestuurd moeten worden naar 
hun land. 
 
 

noch tegen ning/ weet 
niet 

1 2 3 4 5 7 
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Versie 2: Nu volgen er een aantal uitspraken die men soms hoort over [perso-
nen die hier illegaal verblijven]. Kunt u mij zeggen in welke mate u hier al dan 
niet akkoord mee gaat. U kan kaart x gebruiken om te antwoorden. 
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) Alle [personen die hier illegaal verblijven] zouden moeten mogen blijven als 
ze familie hebben die hier al jaren verblijft en als ze hier kinderen op school 
hebben.  
b) Alle [personen die hier illegaal verblijven] zouden teruggestuurd moeten 
worden naar hun land. 
 
 
39. De meeste mensen die hier komen wonen, werken hier en betalen belasting. 
Zij maken ook gebruik van de gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Al met 
al, denkt u dat mensen die hier komen wonen, meer kosten dan ze opbrengen of 
meer opbrengen dan ze kosten?  

 
40. Gebruik deze kaart. Vindt u dat het culturele leven in België over het alge-
meen ondermijnd is of verrijkt is door mensen uit andere landen die hier zijn 
komen wonen? 

 
41. Is het volgens u over het algemeen slecht of goed voor de Belgische econo-
mie dat mensen uit andere landen hier komen wonen? Gebruik deze kaart. 

 
42. Is België, door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen, slech-
ter of beter geworden om in te wonen? Gebruik deze kaart. 

 

Over het 
algemeen 
kosten ze 

meer 

         

Over het 
algemeen 
brengen 
ze meer 

op 

Weet 
niet 
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leven is 
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Culturele 
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Slecht 
voor de 

economie 
         

Goed 
voor de 

economie 

Weet 
niet 
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Slechter 
om te 
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Beter om 
te wonen 

Weet 
niet 
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43. Zijn de criminaliteitsproblemen in België erger geworden of verminderd 
door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen? Gebruik deze kaart 

 
 
 

 
Interviewerinstructie voor de vragen 44 – 45 – 46. 

Indien de respondent zou aangeven dat een vraag niet op hem/ haar van toe-
passing is, moet de interviewer benadrukken dat het hier om hypothetische si-

tuaties gaat. 
 

 
44. In welke mate zou het u storen of niet storen als iemand van het moslim-
geloof…  

 
 
a) … aangesteld zou worden als uw baas? U kunt kaart x gebruiken voor uw 
antwoord. 
b) … met uw zoon zou trouwen? 
c) … met uw dochter zou trouwen  
d) … uw buur zou zijn? 
 
 
45. Als u nu denkt aan mensen die in België komen wonen en die DEZELFDE 
huidskleur hebben dan de meeste Belgen; In welke mate zou het u storen of 
niet storen als zo iemand…  

 
 
a) … aangesteld zou worden als uw baas? 
b) … met uw zoon zou trouwen? 
c) … met uw dochter zou trouwen  
d) … uw buur zou zijn? 
 
 
46. En als deze persoon een ANDERE huidskleur zou hebben dan de meeste Bel-
gen; In welke mate zou het u storen of niet storen als zo iemand… Gebruik 
kaart x  
 

Criminaliteits-
problemen 

erger gewor-
den 

 

         

Criminaliteits-
problemen 
minder ge-

worden 
 

Weet 
niet 
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Helemaal 
niet 

 
         

Zeer ze-
ker 

Weet 
niet 
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Helemaal 
niet 

 
         

Zeer ze-
ker 

Weet 
niet 
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a) … aangesteld zou worden als uw baas? 
b) … met uw zoon zou trouwen? 
c) … met uw dochter zou trouwen  
d) … uw buur zou zijn? 
 
 
 
47. Gebruik deze kaart. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent 
met elk van deze uitspraken? 
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) Als een land spanningen wil verminderen moet het de immigratie stoppen. 
b) Het is beter voor een land als bijna iedereen dezelfde gewoontes en tradities 
deelt. 
c) Het is beter voor een land als er verschillende geloofsovertuigingen naast 
elkaar bestaan. 
d) Het is beter voor een land als bijna iedereen tenminste één gemeenschappe-
lijke taal kan spreken. 
e) Gemeenschappen van mensen die hier zijn komen wonen, zouden hun kinde-
ren in hun eigen afzonderlijke scholen moeten kunnen onderwijzen, indien zij 
dat wensen. 
 
 
48. Laten we het nu hebben over asielzoekers en vluchtelingen. Kunt u mij met 
behulp van deze kaart a.u.b. zeggen in welke mate u het met volgende uitspra-
ken al dan niet eens bent?  
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) De meerderheid van de asielzoekers wordt echt bedreigd in hun eigen land. 
b) Terwijl hun asielaanvraag wordt behandeld, zouden zij toestemming moeten 
krijgen om in België te werken. 
d) Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten verplicht teruggestuurd worden naar 
hun land van herkomst als daar geen oorlog is  
e) Tijdens de behandeling van hun aanvraag, moeten asielzoekers in gesloten 
opvangcentra worden gehouden.  
f) Tijdens de behandeling van hun aanvraag, moet de Belgische overheid finan-
ciële steun beiden aan de asielzoekers.  
 
 
49. Laat België in verhouding een groter, een minder groot, of eenzelfde aan-
deel immigranten toe als het merendeel van de Europese landen volgens u?  

Helemaal 
niet 

 
         

Zeer ze-
ker 

Weet 
niet 
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Een groter aandeel 1 
Eenzelfde aandeel 2 

Een minder groot aandeel 3 
 (Weet niet) 8 

 
 
50. Nu volgen er weer een aantal uitspraken die men soms hoort over mensen 
van vreemde afkomst. Kunt u mij zeggen in welke mate u hier al dan niet ak-
koord mee gaat. U kan kaart x gebruiken om te antwoorden.  
 
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) Wat betreft het aantal andere religies en culturen die ze kan toelaten, heeft 
de samenleving bepaalde limieten.  
b)  Het vreedzaam naast elkaar bestaan van het Christendom, het Jodendom en 
de Islam in dezelfde maatschappij is op lange termijn niet mogelijk.  
c) België heeft zijn grens bereikt; als het aantal personen van vreemde afkomst 
verder toeneemt, zullen we problemen krijgen.  
 
 
51. Nu ga ik u vragen om uw gevoelens aan te geven over verschillende groe-
pen mensen die in onze samenleving leven. Stelt u zich een thermometer voor, 
gaande van 0 tot 100. Hoe positiever uw gevoelens zijn, hoe warmer de ther-
mometer wordt, hij benadert de 100. En omgekeerd, hoe negatiever uw gevoe-
lens zijn, hoe kouder de thermometer, hij benadert 0. Als uw gevoelens noch 
positief, noch negatief zijn, staat de thermometer op 50. U kunt dus een num-
mer kiezen tussen 0 en 100 om uw gevoelens uit te drukken ten opzichte van…  
 

a) Nederlandstalige Belgen 
b) Franstalige Belgen 
c) Mensen van Turkse afkomst 
d)  Mensen van Marokkaanse afkomst 
e)  Mensen van Congolese afkomst 
f)   Katholieken 
g)  Moslims 
h)  Joden 

 
 
 
52. Ik heb nog een aantal vragen over verschillende groepen mensen die in on-
ze samenleving leven. Ik ga u een schaal tonen die van 0 tot 10 gaat en waarop 
bepaalde kenmerken van die groepen gemeten kunnen worden. Als we het eer-
ste paar kenmerken als voorbeeld nemen, betekent de score 0 dat bijna alle 
mensen van die groep onbeschaafd zijn. Een score van 10 betekent dat ze bijna 
allemaal beschaafd zijn. Een score 5 van betekent dat ze noch bepaald onbe-
schaafd, noch bepaald beschaafd zijn.  
 
Volgens u, zijn de…:  

a)  Nederlandstalige Belgen 
b)  Franstalige Belgen 
c)  Mensen van Turkse afkomst 
d)  Mensen van Marokkaanse afkomst 
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e)  Mensen van Congolese afkomst 
f)  Zigeuners 
g) Mensen van Poolse afkomst 

 
Gebruik kaart x om te antwoorden.  
 

Onbeschaafd 
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Beschaafd 

10 

Weet 
niet 
77 

Onverdraagzaam 
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Verdraagzaam 

10 
77 

Minderwaardig 
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Superieur 

10 
77 

Dom 
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Intelligent 

10 
77 

 
 
53. Bij welke van de volgende stellingen sluit uw persoonlijke mening het 
dichtst aan?  
 

a) Niets rechtvaardigt racistische reacties.  
b) Bepaald gedrag kan soms racistische reacties rechtvaardigen.  
 
a) Rassen bij de mens bestaan niet. 
b) Alle rassen zijn evenwaardig.  
c) Sommige rassen zijn begaafder dan andere.  

 
 
54. Ik ga u een paar stellingen voorlezen die men soms hoort. Kunt u me voor 
elke stelling zeggen of u het ermee eens bent of niet? U kunt kaart x gebruiken 
om uw persoonlijke mening te geven.  
  
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
 

a) De meerderheid van de mensen van vreemde afkomst wil geen vol-
waardig lid worden van de samenleving.  

b) Om helemaal aanvaard te worden door de gastsamenleving, moeten 
mensen van vreemde afkomst afstand doen van hun cultuur en zich 
volledig aanpassen aan de Belgische cultuur.  

c) Om volledig aanvaard te worden door de gastsamenleving, moeten 
mensen van vreemde afkomst afstand doen, indien dat nodig zou zijn, 
van bepaalde culturele gewoonten.  
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d) Mensen van vreemde afkomst mogen hun cultuur behouden, maar en-
kel in het familieleven. Op openbare plaatsen (op school, straat, werk) 
moeten ze zich aanpassen aan de Belgische manier van leven.   

e) Het zou niet toegelaten mogen zijn om op straat een buitenlandse taal 
te spreken. 

 
 
55. Stel u voor dat er twee werknemers zijn. Op alle punten zijn deze werkne-
mers gelijk, behalve hun afkomst: de ene is van Belgische afkomst, de andere is 
van vreemde afkomst. Als een van hen ontslagen moet worden omdat het slecht 
gaat met het bedrijf, wie zou dat dan volgens u moeten zijn?  
 

a) De Belgische werknemer 
b) De werknemer van vreemde afkomst 
c) Men mag geen verschil maken 

 
56. Stel nu dat er een gebrek is aan sociale woningen en twee gezinnen wach-
ten op een woning. Deze gezinnen zijn op alle punten gelijk, behalve hun af-
komst: het ene is van vreemde afkomst, het andere van Belgische. Welke gezin 
zou volgens u in de eerste woning mogen trekken die vrijkomt?  
  

a) De familie van vreemde afkomst 
b) De Belgische familie 
c) Men mag geen verschil maken 

 
 
 
57. Nu volgen een aantal stellingen. Kunt u me vertellen of u het hier al dan niet 
mee eens bent? U kunt kaart x gebruiken.  
 
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) Joden dragen bij tot de welvaart van ons land. 
b) Joden hebben teveel invloed in ons land.  
c) Joden denken dat ze beter zijn dan de anderen.  
d) Men kan joden beter vermijden: je kunt hen niet vertrouwen.  
e) Joden zijn een verrijking voor het culturele leven in ons land.  
 
 
58. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over 
mannen en vrouwen? Gebruik kaart x om te antwoorden.  
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) Voor een meisje is het minder belangrijk dan voor een jongen om een goede 
schoolopleiding te krijgen 
b) In het algemeen kun je jongens wat vrijer opvoeden dan meisjes. 
c) Het is tegen de natuur als vrouwen in een bedrijf de leiding uitoefenen over 
mannen. 
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d) Het is het meest natuurlijk dat de man kostwinner is en de vrouw voor het 
huishouden en de kinderen zorgt. 
e) Het is het beste dat man en vrouw allebei deeltijds werken en verder samen 
voor het huishouden en de kinderen zorgen. 
f) De vrouw kan maar beter niet gaan werken, want dat geeft toch maar pro-
blemen in het huishouden, zeker als er kinderen komen. 
g) Mannen en vrouwen moeten huishoudelijk werk gelijk onder elkaar verdelen.  
h) Mannen en vrouwen moeten betaald werk gelijk onder elkaar verdelen. 
 
 
59. Er volgt een reeks uitspraken. Kunt u me zeggen of u er persoonlijk al dan 
niet akkoord mee gaat? Gebruik kaart x om te antwoorden.  

 
a) Ook in het openbaar moet men kunnen zeggen wat men wil, zelfs al gaat dit 
over voor gelovige mensen schokkende zaken. 
b) Ook in het openbaar moet men kunnen schrijven wat men wil, zelfs al gaat 
dit over voor gelovige mensen schokkende zaken  
c) Het moet steeds mogelijk zijn om te betogen. 
d) In het publiek moet men steeds kritiek kunnen leveren, of het nu gaat over 
een koning, eerste-minister of religieuze leider of welk beleid van een regering 
of religieuze overheid dan ook. 
 
 

 
Experimentele manipulatie van de volgende vraag met behulp van CAPI: de 

volgorde van de stellingen (b-d) afwisselen (at random) en vervolgens de an-
dere groepen van stellingen (f-h), (j-l) en (n-p) in dezelfde volgorde als de 

eerste groep (b-d) bevragen. De stellingen a, e, i en m worden steeds als eer-
ste van het groepje van vier voorgelezen. 

 
 
 
60. Kunt u me zeggen of volgende zaken volgens u heel erg, erg, noch erg, noch 
niet erg, niet erg of helemaal niet erg zijn?  
 

Heel erg Erg 
Noch erg, 
noch niet 

erg 
Niet erg 

Helemaal 
niet erg 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) Weigeren een persoon van vreemde afkomst, die bekwaam is voor de 
functie, aan te nemen voor een job.  
b) Weigeren een bekwame zwarte persoon aan te nemen voor een job. 
c) Weigeren een bekwame Marokkaan aan te nemen voor een job. 
d) Weigeren een bekwame Italiaan aan te nemen voor een job. 
 
e)  De toegang tot een dancing verbieden aan een persoon van vreemde 
afkomst. 
f) De toegang tot een dancing verbieden aan een zwarte persoon.  
g) De toegang tot een dancing verbieden aan een Marokkaan. 
h) De toegang tot een dancing verbieden aan een Italiaan. 
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 
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i) Weigeren aan een persoon van vreemde afkomst een woning te verhu-
ren.  
j) Weigeren aan een zwarte persoon een woning te verhuren.  
k) Weigeren aan een Marokkaan een woning te verhuren.  
l) Weigeren aan een Italiaan een woning te verhuren. 
 
m) Tegen het huwelijk zijn van een van zijn kinderen met een persoon 
van vreemde afkomst.  
n) Tegen het huwelijk zijn van een van zijn kinderen met een zwarte per-
soon.  
o) Tegen het huwelijk zijn van een van zijn kinderen met een Marokkaan. 
p) Tegen het huwelijk zijn van een van zijn kinderen met een Italiaan. 

 
 
61. Ik ga opnieuw stellingen voorlezen. Kunt u me zeggen of u het er al dan niet 
mee eens bent? Gebruik kaart x om te antwoorden.  
 

 
a) De meeste moslims hebben respect voor de cultuur en levenswijze van ande-
ren.  
b) Moslims overheersen hun vrouw. 
c) De westerse manier van leven en de manier van leven van moslims zijn on-
verenigbaar.  
d) Moslims voeden hun zonen op een slechte manier op. 
 
 
62. Er volgen een aantal stellingen. Wat is uw mening hierover?  
 
a) In Vlaanderen mogen joodse of islamitische ouders hun kinderen thuis hou-
den tijdens hun religieuze feesten. Vindt u dat een goede of een slechte zaak? U 
kunt kaart x gebruiken om te antwoorden.  
 

Zeer goede 
zaak 

Goede zaak 
Noch goede, 
noch slechte 

zaak 
Slechte zaak 

Zeer slechte 
zaak 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
b) Instellingen en ondernemingen in België moeten infrastructuur voorzien om 
het gebed voor moslims mogelijk te maken. Bent u het hiermee eens of oneens? 
Gebruik kaart x om te antwoorden.  
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
c) Instellingen in België die een kantine of restaurant hebben, zoals scholen, 
ondernemingen, ziekenhuizen, enz., moeten ervoor zorgen dat er voor joden en 
moslims altijd een maaltijd zonder varkensvlees beschikbaar is. Bent u het 
hiermee eens of oneens? Gebruik kaart x om te antwoorden.  

 
Helemaal Eens Noch eens, Oneens Helemaal Geen me-

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 



 83

eens noch oneens oneens ning/ weet 
niet 

1 2 3 4 5 7 
 
 
63. Zou u persoonlijk voor of tegen een verbod zijn op alle zichtbar religieuze 
tekens, zoals het kruis, de hoofddoek, het keppeltje, enzovoorts, voor de be-
dienden die werken in de publieke administraties? U kan kaart x gebruiken om 
te antwoorden.  
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
 
64. Zou u zeggen dat in België mensen van vreemde afkomst het veel moeilij-
ker, moeilijker, noch moeilijker, noch makkelijker, makkelijker of veel makkelij-
ker hebben dan mensen van Belgische afkomst? … 
 

 
a. Met betrekking tot huisvesting  
b. Met betrekking tot dancings 
c. Met betrekking tot tewerkstelling  
d. Met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen 
e. Met betrekking tot onderwijs en scholing  
 
 
65. Doet de overheid volgens u te veel, te weinig of precies genoeg voor de 
integratie van verschillende groepen van vreemde afkomst in de Belgische 
samenleving?  
 
1 Te veel  
2 Te weinig  
3 Precies genoeg  
 
 
66. Kunt u me voor elk van de volgende groepen die in onze samenleving leven 
zeggen of ze volgens u teveel voordelen krijgen, een gelijke behandeling krijgen 
in vergelijking met andere Belgen, of slachtoffer zijn van discriminatie?  
 

 
 
 
 
 

a) Franstalige Belgen  
b) Nederlandstalige Belgen 
c) Mensen van Marokkaanse afkomst 
d) Mensen van Turkse afkomst 
e) Katholieken 
f) Moslims 

Veel moeilij-
ker 

Moeilijker 
Noch moei-
lijker, noch 
makkelijker 

Makkelijker 
Veel makke-

lijker 
Weet niet/ 

geen mening 

1 2 3 4 5 7 

Teveel voor-
delen 

Gelijke be-
handeling 

Slachtoffer 
van discrimi-

natie 

Weet niet/ 
geen mening 

1 2 3 7 
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g) Joden 
h) Mensen van Congolese afkomst  
i) Mensen van Chinese afkomst 

 
 
67. Kunt u me vertellen of u het volgens u erg of niet erg is om in het openbaar 
racistische praat te verkopen? U mag kaart x gebruiken om te antwoorden.  
 

Heel erg Erg 
Noch erg, 
noch niet 

erg 
Niet erg 

Helemaal 
niet erg 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
68. Moeten personen die doelbewust in het openbaar racistische praat verkopen 
volgens u al dan niet worden vervolgd door het gerecht? Gebruik kaart x om te 
antwoorden.  
 

Ja, zeker Ja, beter wel 
Neen, beter 

niet 
Neen, zeker 

niet 
Geen mening/ 

weet niet 
1 2 4 5 7 

 
 
 
69. Kunt u me vertellen of het volgens u erg of niet erg is om racistische publi-
caties te verspreiden? U mag kaart x gebruiken om te antwoorden.  
 

Heel erg Erg 
Noch erg, 
noch niet 

erg 
Niet erg 

Helemaal 
niet erg 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
70. Vindt u dat de verantwoordelijke voor het verspreiden van een publicatie 
met een racistische of antisemitische boodschap vervolgd moet worden door 
het gerecht? U mag kaart x gebruiken om te antwoorden.  
 

Ja, zeker Ja, beter wel 
Neen, beter 

niet 
Neen, zeker 

niet 
Geen mening/ 

weet niet 
1 2 4 5 7 

 
 
71a. We weten dat personen van vreemde afkomst sterk getroffen zijn door 
werkloosheid. Om dit te bestrijden zou men kunnen overwegen om regelmatig 
extra bijscholing aan te bieden aan kinderen van vreemde afkomst in vergelij-
king met Belgische kinderen. Zou u voor of tegen deze maatregel zijn? Gebruik 
kaart x om te antwoorden.  
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
 

 
Als antwoordcategorie nr. 3 werd gekozen (‘noch voor, noch tegen’), worden de 

respondenten willekeurig (at random) verdeeld tussen 71b en 71c.  
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71b. Als 1, 2 of 3 [random] op 71a: Zou u van mening veranderen als deze extra 
bijscholing geld kost aan de Belgische burgers? Zou u dan voor of tegen deze 
maatregel zijn? Gebruik kaart x om te antwoorden.  
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
71c. Als 3 [random], 4 of 5 op 71a: Zou u van mening veranderen als, zonder 
deze extra bijscholing, de aanhoudende werkloosheid de kosten van de sociale 
uitkeringen doet toenemen, wat geld kost aan de Belgische burgers? Zou u dan 
voor of tegen deze maatregel zijn? Gebruik kaart x om te antwoorden.  
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
 
72. Sommige mensen zeggen het volgende: Om de effecten van discriminatie bij 
tewerkstelling te verminderen, moeten personen van vreemde afkomst in be-
paalde gevallen voorrang krijgen bij de aanwerving voor een betrekking. Bent u 
voor of tegen een dergelijke voorrangsregeling? Gebruik kaart x om te ant-
woorden. 
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
 
73. Kunt u me, met behulp van kaart x, zeggen in welke mate u het al dan niet 
eens bent met volgende stellingen?  
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
 
a) Gemiddelde wedden en lonen worden over het algemeen lager doordat men-
sen hier komen wonen en werken. 
b) Mensen die hier komen wonen en werken vullen de jobs in waarvoor er een 
gebrek aan arbeidskrachten is. 
c) Als mensen die hier zijn komen wonen en werken langdurig werkloos zijn, 
zouden zij gedwongen moeten worden te vertrekken. 
d) Als mensen die hier zijn komen wonen een ernstige misdaad begaan, moeten 
zij gedwongen worden te vertrekken. 
e) Als mensen die hier zijn komen wonen een, om het even welke, misdaad be-
gaan, moeten zij gedwongen worden te vertrekken.  
f) Alle mensen van vreemde afkomst en hun kinderen, zelfs degene die in België 
geboren zijn, zouden moeten teruggestuurd worden naar hun land.  
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74. Buitenlanders van buiten de Europese Unie die sinds vijf jaar legaal aanwe-
zig zijn op het grondgebied, hebben stemrecht voor de gemeenteraadsverkie-
zingen gekregen. Bent u voor of tegen deze maatregel? Gebruik kaart x om te 
antwoorden. 
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
 
75. Momenteel mogen personen die de Belgische nationaliteit niet hebben, maar 
die wel vijf jaar legaal aanwezig zijn op het grondgebied, niet stemmen op regi-
onaal niveau. Als men zou beslissen om het stemrecht uit te breiden naar het 
regionale niveau, zou u dan voor of tegen deze maatregel zijn? U kunt kaart x 
gebruiken om te antwoorden.  
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
76. Momenteel mogen personen die de Belgische nationaliteit niet hebben, maar 
die wel vijf jaar legaal aanwezig zijn op het grondgebied, niet stemmen op fede-
raal niveau. Als men zou beslissen om het stemrecht uit te breiden naar het fe-
derale niveau, zou u dan voor of tegen deze maatregel zijn? U kunt kaart x ge-
bruiken om te antwoorden. 
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
 
Hier stopt dit interview! We bedanken u voor de tijd en de hulp die u hebt gewijd aan dit 
onderzoek. Uw medewerking zal zeer nuttig zijn voor ons.  
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4.3 Bijkomende vragen 

 
De volgende vragen dienen niet noodzakelijkerwijs opgenomen te worden in een toleran-

tiebarometer, maar leveren wel bijkomende informatie die de resultaten verder kunnen 

duiden.  

1. Behalve het Nederlands, zijn er nog een of meerdere talen waarin u een ge-

sprek kunt voeren? 

� Frans       1 

� Duits       2 

� Engels      3 

� Italiaans      4 

� Spaans      5 

� Arabisch      6 

� Turks       7 

� Tarifit, Tamazight of Tashelhit (een van de 3 
belangrijkste Marokkaanse berber talen), speci-
ficeer dewelke 
____________________________   8 
 
 
� Lingala, Kicongo, Tshiluba of Kiswahili  (een   
van de 4 belangrijkste Congolese talen), speci-
ficeer dewelke 
____________________________   9 
 
 
� Andere, specificeer a.u.b. 
 ___________________________   10 

 
 
2. Identificeert u zich met een of meerdere etnische of culturele groepen? Als 
dit het geval is, dewelke?  
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
(vraag 3 wordt gesteld na vraag 27 in de vragenlijst) 
3. Afgezien van de vorige organisaties, bent u actief lid van een of meerdere 
andere organisaties of verenigingen?  
Actief = participatie aan activiteiten of vergaderingen van de organisatie of ver-
eniging in de loop van het jaar XXXX.  

 
 Ja            → Q 3b 
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 Nee  → Q x 
 
3b. Dewelke?  
 
 
4. Woont u samen met een partner? 

 
 Ja       
 Nee   

 
 
5. Kunt u mij voor de volgende uitspraken zeggen of u het er al dan niet mee 
eens bent? U kunt kaart x gebruiken om te antwoorden.  
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning 

1 2 3 4 5 7 
 
a. De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren willen zij de belangen 
van de werknemers werkelijk kunnen behartigen. 
b. Arbeiders moeten nog steeds strijden voor een gelijkwaardige positie in de 
maatschappij. 
c. De klassenverschillen zouden kleiner moeten zijn dan nu. 
d. De verschillen tussen hoge en lage inkomens moeten blijven zoals ze zijn. 
e. De overheid moet tussenkomen om de verschillen tussen de inkomens te ver-
kleinen.  
 
 
6. Ik lees u nu enkele uitspraken voor die men soms hoort. Zou u me voor elk 
van hen willen zeggen of u het er al dan niet mee eens bent? U kunt de ant-
woordcategorieën op kaart x gebruiken om uw persoonlijke mening te geven.  
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning 

1 2 3 4 5 7 
 
a. De mensheid, onze naasten, solidariteit…wat een onzin allemaal, iedereen 
moet eerst voor zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen. 
b. Het nastreven van je persoonlijk succes is belangrijker dan te zorgen voor 
een goede verstandhouding met je medemens. 
c. Men moet steeds zijn eigen plezier nastreven, en zich niet teveel van anderen 
aantrekken. 
d. Tegenwoordig weet je echt niet meer op wie of wat je nog kunt vertrouwen. 
e. De dingen zijn tegenwoordig zo ingewikkeld geworden dat ik niet meer weet 
wat ik moet doen. 
f. De meeste mensen vallen tegen eens men ze beter leert kennen. 
g. De dag van vandaag kan ik niet meer begrijpen wat er allemaal gaande is. 
h. Vandaag de dag kun je het merendeel van de mensen nog wel vertrouwen. 
i. Onze sociale problemen zouden grotendeels opgelost zijn, als we ons op de 
één of andere wijze konden ontdoen van immorele en oneerlijke mensen. 
j. We hebben nood aan sterke leiders die ons voorschrijven wat we moeten 
doen. 
 
 
7. Ik ga nu drie vragen stellen over politieke activiteiten. U kunt kaart x gebrui-
ken om te antwoorden. 
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Bijna altijd Vaak Zo nu en dan Zelden Nooit 

1 2 3 4 5 
 
a. Hoe vaak volgt u het politieke nieuws op de radio, de TV of in de krant? 
b. Als u onder vrienden bent, gebeurt het dan dat u over politiek discussieert? 
c. Wanneer u over iets een duidelijke, uitgesproken mening hebt, probeert u 
dan uw vrienden, familieleden of collega’s voor deze mening te winnen? 
 
 
8. 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 x 
om te antwoorden. 
 
(Veel minder tevreden = 0 ; Veel meer tevreden = 10 ; weet niet = 77) 
 
 
9. Laat het totaal gezamenlijke inkomen van uw gezin u toe om op een bevredi-
gende wijze uw noodzakelijke uitgaven te dekken? U kunt antwoorden met 
kaart x.  
 
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 
 
 
10. 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 
 
 
11. Nu volgen nog enkele uitspraken over veiligheid. Kunt u aangeven of dit 
nooit, bijna nooit, zelden, af en toe, regelmatig, vaak of altijd bij u voorkomt?  
 
1. Ik voel mij onveilig in mijn buurt 
2. Ik voel mij geremd in mijn bewegingsvrijheid door de idee dat mij wel eens 
iets zou kunnen overkomen 
3. Ik heb angst om op straat beroofd te worden 
4. In mijn woning voel ik mij veilig  

 

Nooit 
Bijna 
nooit 

Zelden Af en toe Regelmatig Vaak Altijd Weet niet 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
12. Hebt u vrienden van vreemde afkomst of van een andere huidskleur dan de 
uwe?  

Ja, meerdere    1 
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Ja, een paar   2 
Neen, geen enkele  3 
(Weet niet)    7 

 
 
13. Gaat u op uw werkplaats om met mensen van vreemde afkomst of van een 
andere huidskleur dan de uwe?  

Ja, met meerdere  1 
Ja, met een paar   2 
Neen, met geen enkele 3 
(werkt momenteel niet) 4 
(Weet niet)    7 

 
 
14. Kunt u me voor ieder van de volgende termen zeggen of dit voor u iets zeer 
positief, iets vrij positief, iets vrij negatief of iets zeer negatief oproept; of is het 
voor u noch positief, noch negatief? 
 

Zeer positief Vrij positief 
Noch posi-
tief, noch 
negatief 

Vrij negatief 
Zeer nega-

tief 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) Christendom 
b) Protestantisme 
c) Jodendom 
d) Islam 
e) Atheïsme 

 
 
15. Zou u persoonlijk sterk voor, eerder voor, noch voor, noch tegen, eerder te-
gen of sterk tegen het verbod op het dragen van een hoofddoek op straat zijn?  
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
16. Zou u persoonlijk sterk voor, eerder voor, noch voor, noch tegen, eerder te-
gen of sterk tegen het verbod op het dragen van een hoofddoek op de werkvloer 
zijn?  
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
17. Zou u persoonlijk sterk voor, eerder voor, noch voor, noch tegen, eerder te-
gen of sterk tegen het verbod op het dragen van een hoofddoek op school zijn? 
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 
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18. Zou u persoonlijk sterk voor, eerder voor, noch voor, noch tegen, eerder te-
gen of sterk tegen het verbod op het dragen van een hoofddoek op foto’s voor 
identiteitpapieren zijn? 
 

Sterk voor Eerder voor 
Noch voor, 
noch tegen 

Eerder tegen Sterk tegen 
Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
19. Bent u het helemaal eens, eens, noch eens, noch oneens, oneens of hele-
maal oneens met volgende uitspraken? 
 
a) De hoofddoek is in België een teken van de onderdrukking van vrouwen 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
b) De hoofddoek is in België een vrije uitdrukking van een religieuze ingesteld-
heid 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
c) Het dragen van de hoofddoek is het bewijs dat men niet geïntegreerd is in de 
Belgische samenleving 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
d) De hoofddoek is in België een teken van een respectabele identiteit. 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
 
20. Kunt u me met behulp van deze kaart zeggen in welke mate u het al dan 
niet eens bent met volgende uitspraken.  
 

Helemaal 
eens 

Eens 
Noch eens, 

noch oneens 
Oneens 

Helemaal 
oneens 

Geen me-
ning/ weet 

niet 
1 2 3 4 5 7 

 
a) Alle landen hebben er baat bij als mensen mogen emigreren naar waar ze 
willen. 
b) Rijkere landen hebben de verantwoordelijkheid om mensen uit armere lan-
den te toe te laten. 
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B. Geaggregeerde gedragstesten voor het meten van etnische 
discriminatie 

 
In dit tweede luik van het rapport concentreren we ons op geaggregeerde gedragstesten. 

Het is een methodologie die toelaat de etnische discriminatie in bepaalde domeinen te 

meten. In het eerste gedeelte wordt een theoretische inleiding in deze methode gegeven, 

terwijl we in het tweede deel een meer concreet voorstel doen voor dergelijke tests in 

bepaalde domeinen in de Belgische context. 
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1. Theoretische inleiding bij geaggregeerde gedragstesten 

 

 

In de Angelsaksische academische wereld worden verschillende termen gebruikt om deze 

methodologie aan te duiden: audit testing, pair-testing studies (Blank e.a., 2004) en 

situation testing (Zegers de Beijl, 2000), … In dit rapport zullen we echter het gebruik 

van de termen “audit” en “situation testing” vermijden omdat ze een zekere connotatie 

hebben in het politieke discours. In politieke debatten in België verwijzen ze voornamelijk 

naar het testen van discriminatie in een bepaald(e) privé of overheidsbedrijf of –dienst. 

Dit soort van gerichte tests beogen we niet met rapport; we zullen enkel de methodes 

beschouwen die toelaten om discriminatie op een geaggregeerd niveau in te schatten, 

daarom zullen we consistent verwijzen naar deze methode als “geaggregeerde 

gedragstesten”. Dit zijn mogelijke varianten – indien correct uitgevoerd – van 

veldexperimenten, die gerelateerd zijn aan laboratoriumexperimenten omdat ze ook een 

(quasi-)experimentele structuur hebben. Het verwijst naar een gerandomiseerd 

onderzoeksdesign waarin mensen of observaties toegewezen worden aan de testconditie 

(wanneer ze behoren tot een etnische minderheidsgroep) of aan de controleconditie 

(wanneer ze behoren tot de etnische meerderheidsgroep). De deelnemers aan het 

onderzoek zijn gelijkend wat betreft de geobserveerde karakteristieken die relevant zijn 

voor de context waarin de test plaatsvindt. Dit gecontroleerd design vermindert de kans 

dat de geaggregeerde verschillen in behandeling te wijten zijn aan toeval eerder dan aan 

discriminatie, net omdat er voor veel factoren gecontroleerd wordt (Blank e.a., 2004). In 

tegenstelling tot laboratoriumexperimenten worden veldexperimenten uitgevoerd in een 

levensechte situatie, wat er enerzijds voor zorgt dat de onderzoeker minder controle 

heeft over de externe variabelen waardoor de deelnemers aan het experiment beïnvloed 

kunnen worden, maar anderzijds de omstandigheden wel natuurlijker maakt dan in 

laboratoriumexperimenten. Essentieel voor dit type onderzoek is dat de mensen die 

bestudeerd worden zich niet bewust zijn van het feit dat ze geobserveerd worden, enkel 

dan kunnen de testresultaten beschouwd worden als zijnde representatief voor het 

dagelijkse leven (Zegers de Beijl, 2000, p27). Een ander voordeel van dit soort 

onderzoek is dat het de onderzoekers toelaat iets te zeggen over het voorkomen van 

discriminatie in bepaalde procedures in bepaalde sectoren – wat onmogelijk is via 

laboratoriumexperimenten. Deze tests worden het meest uitgevoerd op de arbeidsmarkt 

en in huisvesting. Verder wordt deze het meest toegepast in de Angelsaksische landen, 

maar ze is ook al gebruikt in continentaal Europa. 

 

Wanneer we de manier waarop discriminatie gemeten wordt bij de toegang tot de 

arbeidsmarkt als voorbeeld nemen, kunnen we zeggen dat er vier belangrijke types zijn 

van geaggregeerde gedragstesten (deze categorisatie werd deels gebaseerd op Riach en 

Rich, 2002). Drie types zijn persoonlijke benaderingen: (1) sollicitanten die meedoen aan 

interviews, (2) zij die solliciteren via de telefoon of (3) zij die direct contact opnemen met 

een firma. In het vierde type worden sollicitatiebrieven naar werkgevers opgestuurd. De 

term ‘correspondence test’ – of in het Frans ‘enquête testing sur CV’ (Amadieu, 2004) – 
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wordt typisch gebruikt voor deze laatste benadering42. Het spreekt voor zich dat ook een 

combinatie van deze methodes gebruikt kan worden om een overzicht te krijgen van 

discriminatie in de volledige aanwervingsprocedure. In het domein van de 

arbeidseconomie wordt ‘discriminatie’ gedefinieerd als “een situatie waarin personen die 

hun diensten aanbieden op de arbeidsmarkt en die even productief zijn, ongelijk 

behandeld worden in fysieke of materiële zin op een manier die gerelateerd is aan een 

observeerbare eigenschap zoals ‘ras’, etniciteit of gender” (Altonji en Blank, 1999, 

p3168). Dus als een werkgever blijk geeft van een ongelijke behandeling die niet 

gebaseerd is op elementen die gerelateerd zijn aan productiviteit, maar gerelateerd is 

aan het ‘ras’ of de etniciteit van de sollicitanten, kunnen we spreken van raciale of 

etnische discriminatie op de arbeidsmarkt. Het design van geaggregeerde gedragstesten 

met betrekking tot de toegang tot arbeid, loopt parallel met deze definitie. Paren van 

testers worden samengesteld in teams van twee personen die virtueel verwisselbaar zijn 

wat betreft leeftijd, kwalificaties, werkervaring, de manier van zich te kleden en te 

presenteren, enzovoort; deze koppeling van personen noemt men matchen (Altonji en 

Blank, 1999; Zegers de Beijl, 2000). Soms kunnen sollicitanten die via de telefoon 

solliciteren of naar een jobinterview gaan ook een sollicitatietraining krijgen en soms 

zelfs training om hun persoonlijkheidsverschillen zodanig te controleren dat ze zo 

gelijkend als mogelijk overkomen. Het algemene principe is dat de testers – i.e. de 

sollicitanten zelf of de geschreven sollicitatiebrieven – zoveel mogelijk direct of indirect 

relevante eigenschappen voor de vacature (i.e. voor hun “potentiële productiviteit” zoals 

in de definitie van discriminatie in de arbeidseconomie) gemeenschappelijk hebben, met 

uitzondering van hun ‘ras’ of etniciteit. Blank e.a. (2004, p104) merken op dat er soms 

propensity score matching wordt gebruikt wanneer er teveel relevante eigenschappen 

zijn waarop iedereen gematcht moet worden. Bij deze methode wordt een index van 

gelijkenis gecreëerd door een logistische regressie uit te voeren met als afhankelijke 

variabele ‘ras’ en als verklarende variabelen de relevante eigenschappen waarop men 

wenst te matchen. Testpersonen van een bepaal ‘ras’ worden dan gekoppeld of gematcht 

met testpersonen van een ander ‘ras’ die dezelfde gefitte logit waarden – of propensity 

score index – hebben. Om effecten van volgorde te vermijden, wordt de opeenvolging 

van aankomsten van de testpersonen op de locatie van het interview, van de 

telefoongesprekken of van de sollicitatiebrieven door het toeval (at random) toegewezen. 

Voorzichtigheid is echter geboden. Overeenkomst van de eigenschappen is een must 

voor elk koppel van testpersonen, maar beperkte variaties (die geen verband houden 

met productiviteit) zijn aangeraden opdat hun koppeling niet duidelijk zou worden voor 

de potentiële werkgevers (Bendick e.a., 1994). In de geschreven experimenten kunnen 

lettertypes bijvoorbeeld afgewisseld en gelijk toegewezen worden aan de verschillende 

groepen (Riach and Rich, 2002). In de methoden waar visueel contact bij komt kijken, 

moeten de onderzoekers ook niet zo ver gaan de koppels visueel vergelijkbaar te maken 

of ervoor zorgen dat ze hetzelfde uiterlijk hebben, bijvoorbeeld grootte, gewicht en 

gezichtsbeharing. Riach and Rich (2002) stellen terecht dat fysieke eigenschappen vaak 

verschillend zíjn tussen mensen van verschillende etniciteit of ‘ras’, en dat deze 

                                                 
42 Dit type omvat zowel sollicitaties als reactie op een vacature, als spontane sollicitaties 



 96

verschillen ook kunnen bijdragen tot discriminatie. Er moet dus rekening worden 

gehouden met deze verschillen om niet-representatieve en artificiële steekproeven te 

vermijden. 

 

Zoals al vermeld werd, kan een combinatie van verschillende types geaggregeerde 

gedragstesten gebruikt worden om de verschillende fasen in de toegang tot een job te 

onderzoeken. Zegers de Beijl (2000) verduidelijkte dit al volgt: 

 

Figuur 1. Fasen in de sollicitatieprocedure 

  1e fase  2e fase  3e fase 

       

 
 

Sollicitatie  

afgewezen 
    

Jobaanbieding 

geïdentificeerd 
 

 
 

Gn uitnodiging 

voor gesprek 
  

  
Sollicitatie 

aanvaard 
 

 
 

Geen job 

aangeboden 

    
Uitnodiging 

voor gesprek 
  

      
Job aange-

boden 

in Zegers de Beijl, 2000, p35 

   

Het schema in figuur 1 werd gebruikt in de studie van de International Labour 

Organisation (ILO) in vier Europese landen. We zullen kort de procedure beschrijven die 

ILO toepaste in zijn onderzoek om een voorbeeld te geven van een mogelijk studiedesign 

voor het testen van discriminatoir gedrag op geaggregeerd niveau bij de aanwerving. 

De onderzoekers beschouwen drie fasen vanaf het moment dat een vacature 

geïdentificeerd is: (1) werkzoekenden solliciteren voor de vacature. In het ILO-onderzoek 

namen de sollicitanten deze eerste stap door te telefoneren naar de werkgever en hun 

bereidwilligheid aan te geven om deel te nemen aan een interview. Voor het onderzoek 

was het cruciaal dat tijdens het telefoongesprek duidelijk gemaakt werd via de naam van 

de sollicitant dat de persoon in kwestie ofwel een deel was van de meerderheidsgroep, 

ofwel van de geselecteerde migranten- of minderheidsgroep. Het is echter belangrijk op 

te merken dat alle kandidaten de Belgische nationaliteit hadden, alleen de etnische 

herkomst verschilde. Als één van de twee of beide sollicitanten afgewezen werden, werd 

de procedure gestopt voor beide testpersonen. Als slechts één van de twee sollicitanten 

aanvaard werd en de andere geweigerd, duidde dit op een duidelijk verschil in 

behandeling en kon de test ook stopgezet worden. Alleen als beide sollicitanten aanvaard 

werden, ging de test verder in een volgende fase. (2) Er werd verondersteld dat de 

werkgevers de sollicitanten zouden vragen een curriculum vitae in te dienen. Opnieuw 

werd ervoor gezorgd dat deze curriculi zo gelijkend als mogelijk opgesteld werden, 

behalve wat betreft het ‘ras’ of de etniciteit van de sollicitant (er bestaan verschillende 
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manieren om dit duidelijk te maken: via een naam of een foto bijvoorbeeld). Als geen 

van de twee uitgenodigd werd voor een interview, als er geen antwoord kwam van de 

werkgever of als slechts één van de sollicitanten uitgenodigd werd, stopte de procedure 

voor beide testpersonen. Als slechts één van hen uitgenodigd werd, wees dit op een 

geval van ongelijke behandeling. Alleen als beide testpersonen uitgenodigd werden, kon 

men starten met de volgende fase, (3) het interview zelf. Na het interview was de 

testprocedure afgelopen en als één van de twee de job aangeboden kreeg en de andere 

afgewezen werd, werd dit aanzien als een ongelijke behandeling (Zegers de Beijl, 2000). 

Deze ‘ongelijke behandeling’ in individuele gevallen betekent echter niet noodzakelijk dat 

er discriminatie in het spel is, gezien discriminatie enkel op geaggregeerd niveau kan 

worden vastgesteld. De onderzoekers verwierpen rigoureus alle gevallen waar er de 

minste twijfel was over de gelijkheid van de presentatie-omstandigheden bij de 

kandidaten van elk team. 

 

Voor het Belgische deel van de ILO-studie bijvoorbeeld (Arrijn, Feld en Nayer, 1998), 

werden de bedrijven waarin de tests zouden plaatsvinden, geselecteerd uit de volgende 

sectoren: hotel en catering, bank en verzekeringen, kleinhandel, fabrieken, commerciële 

diensten (verschaffen van diensten), en niet-commerciële diensten. Er werd eerst 

nagegaan of de arbeidsmarkt in de geselecteerde sectoren voldoende groot was en 

vervolgens werd er gebruik gemaakt van advertenties en spontane sollicitaties. De 

training van de testpersonen werd voorzien, ofwel in samenwerking met de regionale 

werkgelegenheidsdiensten (in Vlaanderen), ofwel met de privé informatie- en 

trainingscentra (Wallonië en Brussel). Behalve instructies over de methodologie van het 

testen van gedrag op geaggregeerd niveau, technieken voor het opstellen van een CV en 

zich presenteren voor telefonische en persoonlijke interviews, kregen de testpersonen 

ook specifieke informatie met betrekking tot bepaalde arbeidssectoren, zoals constructie, 

nieuwe technologie (micro computing), gezondheidszorg en/of speciale reguleringen 

betreffende loon en aanmoedigingsbonussen. 

 

De discriminatiecijfers die gepresenteerd zijn in de rapporten, verwijzen enkel naar 

verschillende behandeling, i.e. naar “het verschillende resultaat voorbehouden door een 

‘kandidaat werkgever’ voor een sollicitatie door een van de twee ‘kandidaat werknemers’ 

met identieke kwalificaties en gelijkende persoonlijke kenmerken, met uitzondering van 

hun afkomst” (Arrijn e.a., 1998: p26). De onderzoekers erkennen ook dat er andere 

vormen van discriminatie bestaan, die niet opgenomen zijn in deze cijfers (Zegers de 

Beijl, 2000; Arrijn e.a., 1998). Ze definiëren verschillend gedrag als “de uiting van 

attitudes door een ‘kandidaat werkgever’ tijdens de wervingsprocedure, gericht op een 

van de twee ‘kandidaat werknemers’ met identieke kwalificaties en gelijkaardige 

persoonlijke kenmerken, met uitzondering van hun etnische afkomst” (Arrijn e.a., 1998: 

p27). Dit kan betrekking hebben op het verstoren van de wervingsprocedure, valse 

beweringen, verschillende arbeidsvoorwaarden, het aannemen van bepaalde attitudes en 

argumenten gebaseerd op herkomst, enzovoorts. Dit verschillende gedrag werd tot op 
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zekere hoogte beschouwd en geanalyseerd, maar het werd niet opgenomen in de 

uiteindelijke discriminatiecijfers. 

In de analyses van de resultaten, gebruikten de onderzoekers de netto discriminatie (uit 

Castelain-Kinet e.a., 1998, p36). Dit wordt gedefinieerd als “het wiskundige verschil 

tussen het aantal discriminatoire handelingen tegenover de Marokkaanse en de Belgische 

sollicitant”. De redenering gaat als volgt: discriminerende handelingen tegenover Belgen 

werden beschouwd als zijnde het resultaat van toeval. De auteurs beslisten om deze te 

klasseren als gelijke behandeling en dit aantal af te trekken van de discriminatie tegen 

personen van Marokkaanse herkomst. Op die manier werd een aantal discriminerende 

handelingen ten opzichte van hen ook beschouwd als een toevallig gebeuren, en deze 

werden op hun beurt dus geklasseerd als gelijke behandeling. Om dit alles wat 

duidelijker te maken, presenteren we hier de berekeningen zoals uitgevoerd door het 

Belgisch-Waalse team van Castain-Kinet (1998, p37): 

 

Tabel 3. Resultaten van de geaggregeerde gedragstesten in Luik voor half-geschoolde jobs 

Geopende dossiers 356 

   Ongeldige sollicitaties 65 

   Onbruikbare geldige sollicitaties 90 

   Bruikbare sollicitaties 201 

  

Eerste fase: Het leggen van contact 201 

   Gelijke behandeling zonder follow-up 76 

   Gelijke behandeling met follow-up 59 

   Enkel sollicitant uit meerderheidsgroep uitgenodigd 54 

   Enkel sollicitant uit minderheidsgroep uitgenodigd 12 

      Netto discriminatie tegen minderheidsgroep (54-12) 42 

      Netto discriminatie tegen minderheidsgroep in % (42/201*100) 21% 

  

Tweede fase: gesprek met de twee sollicitanten 59 

   Gelijke behandeling zonder follow-up 15 

   Gelijke behandeling met follow-up 28 

   Enkel sollicitant uit meerderheidsgroep uitgenodigd 12 

   Enkel sollicitant uit minderheidsgroep uitgenodigd 4 

      Netto discriminatie tegen minderheidsgroep (12-4) 8 

      Netto cumulatieve discriminatie (42+8) 50 

      Netto discriminatie tegen minderheidsgroep in % (50/201*100) 25% 

  

Derde fase: jobaanbieding 28 

   Job wordt aangeboden aan beide sollicitanten 24 

   Job wordt enkel aangeboden aan de sollicitant uit de meerderheidsgroep 4 

   Job wordt enkel aangeboden aan de sollicitant uit de minderheidsgroep 0 

      Netto discriminatie tegen de minderheidsgroep (4-0) 4 

      Netto cumulatieve discriminatie (50+4) 54 

  

Netto discriminatie tegen de minderheidsgroep in % (54/201*100) 27% 

  

Kritisch percentage voor netto discriminatie 13.8% 
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Uit Castelain-Kinet e.a. (1998, p36/37) 

 

Voor de steekproefgrootte van 201 observaties, berekenden de onderzoekers het 

minimumpercentage van netto discriminatie waaronder de hypothese van discriminatie 

met een risico van 5% op fout, afgewezen zou moeten worden. Deze kritische waarde is 

13,8%43. Gezien het netto percentage van 27% hoger is, kan besloten worden dat er een 

significante globale discriminatie is tegen de Marokkaanse minderheid, wat betreft het 

aanwerven van half-geschoold personeel. Om de juistheid van deze cijfers te verzekeren, 

probeerde het team de validiteit op verschillende manieren te verhogen: strenge selectie 

en voorbereiding van de kandidaten, constante supervisie van hun prestaties, gelijkenis 

van teamleden in de testparen. Daarnaast werd een validiteitstest toegepast op de 

resultaten om te achterhalen of deze niet beïnvloed werden door de samenstelling van de 

teams. Uit deze tests bleek dat de resultaten niet vertekend waren door de prestaties 

van een van beide testpersonen (Castelain-Kinet, 1998, p38/39). De resultaten werden 

voorgesteld volgens bepaalde variabelen: discriminatie per sector, type van beroep, type 

van contract en al dan niet visueel contact hebben met de klanten. 

 

 

Als voorbeeld van het testen van gedrag op geaggregeerd niveau in huisvesting, maken 

we gebruik van de Housing Discrimination Studies (HDS), uitgevoerd door Turner, 

Ross, Galster en Yinger (2002), gesponsord door de US Department of Housing and 

Urban development (HUD)44. Voor ons overzicht, consulteerden we voornamelijk hun 

rapport Discrimination in Metropolitan Housing Markets: National Results from Phase I 

HDS 2000 (Turner e.a., 2002). De HDS-onderzoekers wilden de mate van discriminatie, 

omwille van ‘ras’ of huidskleur, in huisvesting in de Verenigde Staten meten. Dit is de 

derde studie van het US Department of Housing and Urban Development (de tests 

werden uitgevoerd in 2000); de vorige twee werden uitgevoerd in 1977 en 1989. 

HDS2000 bestaat uit drie fasen van tests. Wij zullen ons concentreren op fase I van het 

onderzoek, welke ontworpen werd om de nationale schattingen van het ongelijk 

behandelen van zwarten en hispanics te herzien en om de evolutie in vergelijking met 

1989 in kaart te brengen. 

 

De steekproeftrekking was gebaseerd op een zogenaamde “two-stage probability sample 

design”. De gebieden waaruit de steekproeven getrokken werden, vormden een nationaal 

representatieve steekproef van twintig grootstedelijke gebieden met een 

bevolkingsaantal boven 100.000 personen en met een significant aantal zwarte en/of 

hispanic minderheden. In zestien van de twintig sites werd de test uitgevoerd met 

zwart/blanke testparen, in tien met hispanic/non-hispanic testparen. De resultaten 

werden gewogen om nationaal representatieve schattingen te verkrijgen. Tijdens de 

tweede fase in het steekproefdesign werd op wekelijkse basis een willekeurige steekproef 

                                                 
43 TC = Z  , waarin: Z de waarde is in de normaalverdeling bij een 5% significantieniveau 
          √N  N de steekproefgrootte is 
44 Website: www.hud.gov 
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getrokken van advertenties van huisvestingseenheden uit grote stedelijke kranten. De 

testpersonen bezochten de immobiliënkantoren uit de steekproef om te vragen naar de 

beschikbaarheid van de huisvestingseenheden in de advertenties. Zowel de blanke 

testpersonen als deze uit de minderheidsgroep kregen een bepaald inkomen, bezittingen 

en schuldniveau toegewezen om ze even geschikt te maken om de geadverteerde woonst 

te kopen of te huren. Daarnaast werden aan de testpartners ook vergelijkbare 

familieomstandigheden, werkeigenschappen, opleidingsniveaus en woonvoorkeuren 

toegewezen. Ze bezochten vertegenwoordigers die instonden voor de verkoop of 

verhuur, en registreerden de informatie en hulp die ze kregen over de geadverteerde 

woonst en/of andere gelijkaardige woonsten, met inbegrip van de locatie, de kwaliteit en 

staat, verhuur- of verkoopprijs en andere voorwaarden. De testpartners vergeleken hun 

ervaringen niet zelf met elkaar of trokken geen conclusies over verschillen in 

behandeling; elk van hen rapporteerde eenvoudigweg de details van de behandeling die 

hij of zij ervoer als individuele huurder of koper. 

 

De auteurs rapporteren zowel de behandelingen ten guste van blanken, als 

behandelingen ten gunste van personen van de minderheidsgroep. Hoewel deze 

eenvoudige, ruwe maten eenvoudig en gemakkelijk begrijpbaar zijn, overschatten ze 

zeer waarschijnlijk de frequentie van systematische discriminatie45. In het bijzonder kan 

de verschillende behandeling tijdens een test niet alleen voorvallen door verschillen in 

‘ras’ of etniciteit, maar ook als gevolg van toevallige verschillen in de omstandigheden 

van het bezoek aan de huisvestingsmaatschappij. In de tijd tussen de bezoeken van de 

twee testpersonen in, kan een appartement bijvoorbeeld al verhuurd zijn, of de 

vertegenwoordiger kan afgeleid geweest zijn wegens persoonlijke redenen en een 

beschikbare woonst vergeten te vermelden zijn. Ruwe maten van behandelingen ten 

voordele van blanken of minderheidsgroepen omvatten zowel toevallige als 

systematische elementen (zie figuur 3), daarom zorgen ze voor “upper-bound” 

schattingen van systematische discriminatie.  

 

                                                 
45 Systematische discriminatie wil zeggen dat verschillen in de behandeling toe te wijzen zijn aan 
het ‘ras’ of de etniciteit van een cliënt, eerder dan aan andere verschillen wat betreft de eigen-
schappen van de testpersonen of de omstandigheden van de test. 



 101

Figuur 2. HDS2000 Overzicht van het veldwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Turner e.a. (2002, p 2-11) 

 

Een strategie voor het schatten van systematische discriminatie, is het elimineren van de 

gevallen waarin niet-discriminerende, toevallige gebeurtenissen verantwoordelijk zijn 

voor verschillen in behandeling. Dit kan door de gevallen van behandeling ten voordele 

van de minderheidsgroep af te trekken van de gevallen van behandeling ten voordele 

van de blanken om zo een netto maat te bekomen. Dit is exact hoe de onderzoekers van 

de ILO-studie dit probleem hebben opgelost. Deze benadering veronderstelt in essentie 

dat alle gevallen van behandeling ten voordele van de minderheidsgroepen toe te wijzen 

zijn aan toevallige factoren – dat systematische discriminatie dus nooit ten gunste van 

minderheden is en dat toevallige behandelingen ten gunste van blanken even vaak 

voorkomen als deze ten gunste van minderheden. Op basis van deze assumpties, worden 

in de netto maat verschillen door toevallige factoren afgetrokken van het totale aantal 

gevallen waarin blanken bevoordeeld werden (zie opnieuw figuur 3). Nochtans achten de 

HDS onderzoekers het onwaarschijnlijk dat elke behandeling ten gunste van 

minderheden het resultaat is van toevallige factoren; het zou kunnen dat minderheden 

soms systematisch bevoordeeld worden op basis van hun ‘ras’ of etniciteit. In een buurt 

waar voornamelijk personen uit minderheidsgroepen leven, bijvoorbeeld, kan het 
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gebeuren dat andere leden van minderheidsgroepen systematisch gunstiger behandeld 

worden dan blanken. Om die reden worden in de netto maat niet alleen toevallige 

verschillen, maar ook een aantal systematische verschillen in mindering gebracht – 

daardoor onderschat de netto maat waarschijnlijk de frequentie van systematische 

discriminatie. Toch weerspiegelt de netto maat de mate waarin ongelijke behandelingen 

in het voordeel zijn van blanken. De netto maat verschaft dus een “lower bound” 

schatting van systematische discriminatie. 

 

 

Figuur 3. Maten van geaggregeerde gedragstesten begrijpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Turner, Ross, Galster and Yinger (2002) 

 

In het rapport worden zowel de ruwe als netto maten gepresenteerd, omdat de 

combinatie van de twee een indicatie geeft van hoe vaak blanken op zoek naar een huis 

bevoordeeld worden ten opzichte van vergelijkbare huurders of kopers uit een 

minderheidsgroep, én de mate waarin een gunstigere behandeling van blanken 

systematisch een meer gunstige behandeling van minderheden overtreft. Deze twee 

maten leveren upper en lower-bound schattingen op van systematische discriminatie 

tegen personen uit een minderheidsgroep die op zoek zijn naar een huis. 

 

Een bezoek bij een immobiliënagent is een complexe interactie, die vele soorten van 

gunstige of ongunstige behandeling in zich kan dragen. Het HDS2000 fase I rapport 

presenteert de resultaten op een reeks van veertien individuele behandelingsindicatoren. 

Maar deze individuele indicatoren worden ook gecombineerd om samengestelde maten te 

bekomen, zowel van categorieën van behandeling (zoals beschikbaarheid of de prijs van 

de woonst), als van de gehele behandeling. Voor huurtesten omvatten de maten voor 

behandeling de beschikbaarheid van de geadverteerde en gelijkaardige 

huisvestingseenheden, de gelegenheden om deze te bezichtigen, de algemene kosten en 

de aanmoediging en hulp van de agent. Voor kooptesten omvatten de maten de 
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beschikbaarheid van de geadverteerde en gelijkaardige huisvestingseenheden, de 

gelegenheden om deze te bezichtigen, de eigenschappen van de buurt van aanbevolen 

en bezichtigde woonsten, de hulp met hypotheekfinanciering en de aanmoediging en hulp 

van de agent.  

Er werden twee types van samengestelde maten geconstrueerd. Consistentiematen 

geven de mate aan waarin de verschillende indicatoren van behandeling consistent de 

ene testpersoon bevoordelen in vergelijking met de andere. Meer specifiek worden de 

testen ingedeeld als zijnde in het voordeel van blanken, als de blanke testpersoon een 

gunstige behandeling kreeg op één of meer individuele items, terwijl zijn of haar partner 

op geen enkele indicator een gunstigere behandeling kreeg. De testen werden ingedeeld 

als “neutraal” als één testpersoon een gunstige behandeling kreeg wat betreft sommige 

individuele behandelingsitems en zijn of haar partner bevoordeeld werd op minimum één 

item. Consistentiematen werden ook in 1989 gebruikt om de testresultaten betreffende 

individuele behandelingsindicatoren samen te vatten. In HDS2000 werden echter ook 

hiërarchische maten ontwikkeld. Dat gebeurde door het relatieve belang van individuele 

behandelingsmaten in te schatten en te bepalen of de ene testpersoon bevoordeeld werd 

ten opzichte van de andere. Voor elke indicator van behandeling en voor de ganse set 

van maten werd, onafhankelijk van de testresultaten, een hiërarchie opgesteld naar 

belang (zie figuur 3), om zo een objectieve set van beslissingsregels op te stellen om de 

behandeling over de verschillende indicatoren heen te vergelijken. 
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Figuur 3. Hiërarchische maten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit Turner, Ross, Galster en Yinger (2002, p. 21 (hoofdstuk 2)) 

 

 

De ILO en de HDS2000-studies vormen twee verschillende voorbeelden van hoe het 

testen van gedrag op geaggregeerd niveau geïmplementeerd kan worden. In HDS2000 

werden meer indicatoren van discriminatie in beschouwing genomen, terwijl in de ILO-

studie slechts één indicator werd opgenomen in de uiteindelijke discriminatiecijfers. 

Verder berekende men in de HDS2000-studie meer gesofisticeerde maten dan de ILO-

onderzoekers deden. Anderzijds was het steekproefdesign in het ILO-onderzoek 

uitgewerkter, omdat er meer methoden van marktpenetratie gebruikt werden dan enkel 

advertenties in kranten of magazines. Uit beide methoden kunnen we dus lessen trekken.  

 

 

Natuurlijk moeten de bevindingen getest worden op hun statistische significantie. 

Heckman en Siegelman (1993; in Riach en Rich, 2002, p486) beschrijven een aantal 

strenge significantietests. Verschillende tests kunnen toepasselijk zijn: chi-kwadraat tests 

voor grote steekproeven; een exacte, binomiale test voor een kleine steekproef; of een 
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“conditional sign test”, wanneer de gebeurtenis het succes is van slechts één testpersoon 

van het testpaar in de relevante fase (Heckman en Siegelman, 1993; in Riach en Rich, 

2002, p486, 487). Tests voor de homogeniteit van de testparen kan de validiteit voor de 

geaggregeerde resultaten over de testparen vaststellen. Tenslotte kan regressieanalyse 

gebruikt worden om de invloed van andere variabelen uit de testprocedure na te gaan, 

zoals grootte van de firma, locatie van de firma, geformuleerde gelijke kansenbeleid van 

de firma, beroep, bedrijfstak, ‘ras’/etniciteit van de interviewer, ‘ras’/etniciteit van de 

testpersoon en tijdstip van het bezoek van de testpersoon (Riach and Rich, 2002, een 

voorbeeld is terug te vinden in Bendick e.a., 1994).  

 

De voordelen van geaggregeerde gedragstesten zijn snel duidelijk. De omgeving waarin 

de werkgevers handelen, is deze van een alledaagse context; daarnaast zijn ze er zich 

niet van bewust dat ze geobserveerd worden, wat maakt dat hun gedrag ‘natuurlijk’ is. 

Hierdoor laat de test de onderzoekers toe de resultaten te veralgemenen naar de 

algemene setting waarin ze hun studie uitvoerden (i.e. vaak een bepaalde procedure in 

(een) bepaalde sector(en) in een bepaald geografisch gebied), indien genoeg 

testpersonen gebruikt werden en de studie op een goede manier uitgevoerd werd. 

Andere methoden om discriminatie in te schatten laten meestal enkel toe om de 

voorwaarden of de gevolgen van discriminatie te vast te stellen. Geaggregeerde 

gedragstesten daarentegen zijn instrumenten die discriminatie rechtstreeks observeren. 

Bendick e.a. (1994) vergelijken deze tests met ‘normale’ case studies. Geaggregeerde 

gedragstesten laten eveneens toe het gedrag en de communicatie tussen testpersoon en 

werkgever gedetailleerd vast te leggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk te weten welke 

vragen gesteld worden, welke informatie ter beschikking gesteld wordt enzovoort, net 

zoals in een normale case studie (bijvoorbeeld in de HDS2000-studie). Maar omdat 

geaggregeerde gedragstesten speciaal ontworpen zijn om verklaringen van ongelijke 

behandeling anders dan discriminatie uit te sluiten, wordt de complexiteit die ervoor 

zorgt dat case studies moeilijk te interpreteren zijn, gereduceerd. Dat zorgt ervoor dat 

het testen, als de testpersonen de gesprekken zorgvuldig weergeven, een bijkomend 

voordeel kan hebben in vergelijking met case studies van discriminatie. Bovendien laten 

de experimenten met sollicitatiebrieven de onderzoeker toe om precieze controle uit te 

oefenen over de inhoud van de sollicitaties en laten ze de meest ‘zuivere’, toevallige 

toewijzing van ‘ras’/etniciteit aan de sollicitatiebrieven toe (raciale/etnische markers 

kunnen vrij toegewezen worden, wat niet het geval is met fysieke personen). Daarom 

benadert dit type van testen het dichtst het niveau van methodologische precisie welke 

kan bereikt worden met laboratoriumexperimenten.  

Onderzoek naar de politieke invloed van de veldexperimenten uitgevoerd door de 

International Labour Organisation in België (Jacobs e.a., 2004; Adams, 2004; en 

Balancier, 2004) maakt duidelijk dat de ILO-studie meer impact had op de politieke 

agenda dan vorige studies over discriminatie. Dit is opmerkelijk omdat vorig onderzoek 

vaak dezelfde boodschap had, meer uitgewerkt was en meer gesofisticeerde methodes 

gebruikte. Jacobs en zijn collega’s (2004) schreven dit gedeeltelijk toe aan de 

begrijpelijke en aantrekkelijke methodologie van geaggregeerde gedragstesten. De 
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manier waarop discriminatie gemeten wordt, stemt overeen met wat het publiek verstaat 

onder discriminatie: de ongelijke behandeling van twee gelijke personen, met 

uitzondering van hun ‘ras’ of etniciteit. Vanuit dit gezichtspunt kunnen we zeggen dat een 

ander voordeel van geaggregeerde gedragstesten zijn potentieel grote sociale invloed is, 

omwille van het aantrekkelijke design. 

 

Desondanks wijzen een aantal critici ook op de uitdagingen waarmee deze 

methodologie geconfronteerd wordt. Zoals al is opgemerkt, hebben veldexperimenten 

niet dezelfde methodologische precisie – en daardoor niet dezelfde interne validiteit – als 

laboratoriumexperimenten. Een gerelateerde kritiek is dat de designs van geaggregeerde 

gedragstesten geen echte between-subject experimenten zijn, omdat de subjecten (i.e. 

werkgevers of huisvestingsagenten) niet toegewezen worden aan de experimentele of 

controlegroep, maar blootgesteld worden aan zowel de experimentele als de 

controleconditie (Blank e.a., 2004, p109). Dit maakt het design inderdaad minder 

‘zuiver’, maar we zijn van mening dat de reactiviteit die resulteert uit de procedure om 

twee even competente sollicitanten met een verschillend ‘ras’ of verschillende etnische 

herkomst naar de subjecten te zenden, eerder miniem is. Yinger (1998, p28) vestigt de 

aandacht op een ander methodologisch knelpunt: moet de onderzoeker ervoor zorgen 

dat de tests ‘blind’ zijn? Met andere woorden: mogen teamleden zich al dan niet bewust 

zijn van de doelstelling van de studie of van het feit dat ze een testpartner hebben? 

Sommige auteurs stellen dat dit een belangrijke stap is om de integriteit van de 

studieresultaten te waarborgen en om effecten voortkomende uit de testers te 

voorkomen. Deze overweging werd ook gemaakt in de Europese ILO-studie (Zegers de 

Beijl, 2000, p29). De onderzoekers waren bezorgd dat sommige individuen al te graag 

aan de wereld wilden bewijzen dat discriminatie wel degelijk bestaat door, via hun 

gedrag (bewust of onbewust), meer negatieve respons van hun werkgevers uit te lokken. 

Andere konden dan weer trachten te bewijzen (opnieuw al dan niet bewust) dat het 

probleem van discriminatie overdreven was. De onderzoekers ondervonden echter dat 

het blind maken van de studie onhaalbaar was: de testpersonen zouden niet samen 

getraind kunnen worden en het zou niet mogelijk geweest zijn hen aan te leren hoe zich 

op dezelfde manier te gedragen en te reageren. Het ILO-team trachtte tester-effecten op 

een andere manier uit te sluiten: ze aanvaardden geen testpersonen met uitgesproken 

meningen over discriminatie (mensen uit racistische politieke partijen bijvoorbeeld of uit 

organisaties tegen discriminatie), mensen met een strafblad of mensen die het 

slachtoffer (geweest) waren van discriminerende handelingen. Ten slotte werd aan de 

testpersonen een gemiddeld loon uitgekeerd om te vermijden dat ze zouden stoppen 

voor het einde van de testperiode of dat ze het proces onnodig lang zouden rekken. Om 

de vertekening verder te reduceren en de betrouwbaarheid te verhogen (Zegers de Beijl, 

2000, p28) maakten de ILO-onderzoekers groepjes van vier in plaats van paren van 

twee. Twee testpersonen kwamen uit een minderheidsgroep en twee uit de 

meerderheidsgroep. Deze moesten alle vier onderling verwisselbaar zijn, zodat 

betrouwbaarheidscontroles uitgevoerd konden worden. Op deze manier werden gegevens 

verzameld die toelieten om het effect van persoonlijke eigenschappen te reduceren. 
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Een ander probleem bij het meten van discriminatie door geaggregeerde gedragstesten is 

de mogelijke vertekening door het steekproefkader. Heckman (1998) bijvoorbeeld, wijst 

erop dat de voornaamste kanalen waarlangs jongeren jobs verwerven, 

ondervertegenwoordigd zijn in de steekproeven. Er wordt vaak enkel getest voor jobs 

waarvoor geadverteerd wordt in kranten, en niet voor de jobs gevonden via een netwerk 

of via vrienden (als de strategie om een job te vinden verschilt naargelang ‘ras’/etniciteit, 

wordt deze vertekening zelfs nog groter). Bovendien stelt Heckman (1998) dat 

geaggregeerde gedragstesten voornamelijk uitgevoerd worden bij instapjobs in bepaalde 

laag-geschoolde beroepen, waarvoor overgekwalificeerde studenten gebruikt worden 

tijdens de zomervakanties. Verder is het mogelijk dat de kenmerken die toegewezen 

worden en de trainingen die de testpersonen krijgen, niet overeenstemmen met de 

kwalificaties en gedragingen van benadeelde groepen “in de echte wereld” (Blank e.a., 

2004). Dit soort van kritieken is ook van toepassing op geaggregeerde gedragstesten 

uitgevoerd in het domein van huisvesting. Ook daar worden krantenadvertenties het 

vaakst gebruikt als steekproefkader, dit kan echter beperkend zijn omdat deze bron niet 

het ganse aanbod van huizen vertegenwoordigt dat beschikbaar of veroorloofbaar is voor 

het merendeel van mensen uit benadeelde raciale groepen (Blank e.a., 2004). Holzer en 

Ludwig (2003, p1157) hebben vergelijkbare kritieken: personen op zoek naar een job of 

een huis wijzen zichzelf niet toevallig toe aan werkgevers en huisbezitters, maar ze 

koppelen zichzelf op verschillende manieren die de test niet kan omvatten. Om die reden 

weerspiegelen de resultaten niet noodzakelijkerwijs de ervaring van de typische personen 

uit minderheidsgroepen die op zoek zijn naar een huis, maar eerder die van personen die 

in staat zijn een gemiddelde woonst waarvoor geadverteerd wordt in een grote 

grootstedelijke krant, te huren of te kopen. 

Volgens de critici is het meer aan te raden zich te concentreren op de populatie van 

mogelijke sollicitanten of huiszoekers – eerder dan op de populatie van firma’s of 

huisbezitters – om de gemiddelde discriminatie te meten. Wij denken dat dit gezien kan 

worden als een nuttige benadering, maar de keuze hangt af van de het onderzoek in 

kwestie. Wat ook de oplossing is voor deze mogelijke steekproef- (en tester-) 

vertekening, de discussie maakt in ieder geval duidelijk dat het erg belangrijk is expliciet 

te vermelden wat het steekproefkader en de status van de testpersonen is en na te 

denken over de mogelijke gevolgen die dit kan hebben voor het veralgemenen van de 

conclusies van de studie naar (een) bepaalde populatie(s). 

Een andere valkuil ten gevolge van een gebrek aan informatie, is dat we niet zeker 

kunnen weten of de testparen effectief gelijkaardig zijn wat betreft alle relevante 

eigenschappen variërend volgens ‘ras’ of etniciteit. Hoewel dit ook een hardnekkig 

probleem is, kan men deze vertekening trachten te reduceren door uitgebreide informatie 

in te winnen over de eigenlijke karakteristieken van de testpersonen – tegengesteld aan 

de toegewezen karakteristieken; dan kan men bepalen of het controleren voor deze 

kenmerken de schattingen van discriminatie al dan niet zal beïnvloeden (Blank e.a., 

2004). 
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Ook Heckman (1998) wijst op de problemen die voortvloeien uit de impliciete assumpties 

in de testmethode. Hij stelt dat het niet waarschijnlijk is dat de testparen perfect 

vergelijkbaar gemaakt kunnen worden voor alle eigenschappen die productiviteit zouden 

kunnen beïnvloeden (‘tester heterogeniteit’), omwille van de huidige beperkte stand van 

kennis van de determinanten van productiviteit binnen bedrijven en ook omwille van de 

kleine pools van sollicitanten waaruit de gematchte testparen samengesteld worden. De 

impliciete assumptie die deze methode rechtvaardigt, is dat het effect van de niet-

geobserveerde karakteristieken nul benadert over bedrijven heen voor hetzelfde 

testpaar. Heckman (1998) stelt deze veronderstelling in vraag. Hij argumenteert dat dit 

niet altijd waar is en dat het effect van niet-geobserveerde kenmerken afhangt van de 

verdeling van niet-geobserveerde kenmerken in iedere ‘raciale’/etnische groep en het 

standaardisatieniveau. De testmethode kan omgekeerde discriminatie, gelijke 

behandeling of discriminatie aantonen zelfs al zijn zwarten en blanken onderworpen aan 

dezelfde cut-off en worden ze niet geconfronteerd met discriminatie. Hij geeft hiervan 

een voorbeeld door middel van het volgende intuïtieve argument: 

 
Say that blacks and whites face the same productivity threshold for hiring, 
and have the same mean characteristics, but that whites are more 
heterogeneous in their productivity characteristics. For simplicity, assume that 
these characteristics are symmetrically distributed. Imagine that the audit 
team members are applying for a job where their observed characteristics, as 
set by the audit design, are such that they are highly qualified for the job. 
Then the prospective employer, who has insight into the characteristics 
unobserved by the designer of the audit study, will tend to hire more blacks 
than whites. In effect, the longer left-hand tail of unobserved characteristics 
for whites works against them. Precisely the opposite bias appears if black 
unobservables are more dispersed than white unobservables. Now consider 
applying for a job where the observed characteristics, as set by the audit 
design, are such that the auditors have only a moderate chance of qualifying 
for the job. Thus most of the applicants of both race groups are below the 
threshold. Then the prospective employer, who has insight into the 
characteristics unobserved by the designer of the audit study, will tend to hire 
more whites than blacks if white traits are more dispersed. In effect, the 
longer right-hand tail of the distribution of unobserved characteristics for 
whites works for them.  
  (Heckman, 1998, p110, een formeel bewijs van zijn argumentatie is terug te 

vinden in de bijlagen van dit werk) 

 

Volgens ons is het bovenstaande echter geen probleem, omdat we deze praktijken van 

werkgevers als discriminerend beschouwen, terwijl Heckman dat niet doet. Volgens ons 

is dit een geval van zogenaamde ‘statistische discriminatie’ (Phelps, 1972). Huidskleur of 

andere zichtbare geracialiseerde en ge-etniciseerde eigenschappen worden als 

benaderingen voor relevante, onzichtbare kenmerken genomen. Dit is directe 

discriminatie: de verschillende of ongelijke behandeling van mensen op basis van een of 

ander groepslidmaatschap.  
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Tenslotte willen we een ethische overweging maken. Het moet duidelijk zijn dat de 

onderzoekers via geaggregeerde gedragstesten, niet willen rapporteren over het 

individuele gedrag van een werkgever, een bedrijf, een huisbaas of wie er ook getest 

wordt. De enige interesse van de onderzoeker is het niveau van discriminatie in een 

bepaald domein te bepalen, daarom wordt ook de term geaggregeerde gedragstesten 

gebruikt; het doel is om discriminatie op geaggregeerd niveau in te schatten. Dit soort 

van testen wil firma’s of geteste personen dus geen kwaad berokkenen of benadelen. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110

Bibliografie 

 

Adams, I. (2004) “ Les personnes d’origine étrangère et l’emploi aux niveaux fédéral et 

Bruxellois”. In Brans, M., Jacobs, D., Martiniello, M, Rea, A., Swyngedouw, M., Adam, I., 

Balancier, P., Florence, E. & Van der Straeten, T. Recherche et politiques publiques: le 

cas de l’immigration en Belgique, Gent: Academia press. 

 

Altonji, J. & Blank, R. (1999) “Race and gender in the labor market”. In Ashenfelter, O. & 

Card, D. (eds) Handbook of labor economics, volume 3, Amsterdam: Elsevier. 

 

Amadieu, J. (2004) “Enquête “testing” sur CV” Adia/ Paris I – Observatoire des discrimi-

nations, consulted on November 25th on the world wide web: http://cergors.univ-

paris1.fr/docsatelecharger/pr%E9sentation%20du%20testing%20mai%202004.pdf.  

 

Arrijn, P., Feld, S. & Nayer, A. (1998) “Discrimination in access to employment on 

grounds of foreign origin: the case of Belgium” International migration papers 23, Ge-

neva, ILO; consulted on November 25th on the world wide web: http://www-ilo-

mirror.cornell.edu/public/english/protection/migrant/download/imp/imp23e.pdf. 

 

Balancier, P. (2004) “ Les personnes d’origine étrangère et l’emploi en Wallonie ”. In 

Brans, M., Jacobs, D., Martiniello, M, Rea, A., Swyngedouw, M., Adam, I., Balancier, P., 

Florence, E. & Van der Straeten, T. Recherche et politiques publiques: le cas de 

l’immigration en Belgique, Gent: Academia press. 

 

Bendick, M., Jackson, C. & Reinoso, V. (1994) “Measuring employment discrimination 

through controlled experiments” Review of black political economy, vol. 23, no. 1, pp25-

48. 

 

Blank, R., Dabady, M. & Citro, C. (2004) Measuring racial discrimination, Washington 

D.C.: The national academies press. 

 

Castelain-Kinet, F., Es-Safi, L., Feld, S. & Lannoy, F. (1998) “Results in the Walloon re-

gion”. In Arrijn, P., Feld, S. & Nayer, A. (1998) “Discrimination in access to employment 

on grounds of foreign origin: the case of Belgium” International migration papers 23, 

Geneva, ILO; consulted on November 25th on the world wide web: http://www-ilo-

mirror.cornell.edu/public/english/protection/migrant/download/imp/imp23e.pdf. 

 

Heckman, J. (1998) “Detecting discrimination” The journal of economic perspectives, vol. 

12, no. 2, pp101-116. 

 

Heckman, J. & Siegelman, P. (1993). “The Urban Institute audit studies: their methods 

and findings”. In Fix & Struyk, Clear and Convincing Evidence: Measurement of Discrimi-

nation in America, Washington DC: The Urban Institute Press. In Riach, P. & Rich, J. 



 111

(2002) “Field experiments of discrimination in the market place” The economic journal, 

vol. 112, pp480-518. 

 

Holzer, H. & Ludwig, J. (2003) “Measuring discrimination in education: Are methodologies 

from labor and markets useful?” Teachers College Record, vol. 105, no. 6, pp1147–1178. 

 

Jacobs, D., Van der Straeten, T., Brans, M. & Swyngedouw, M. (2004) “De impact van 

het ILO-onderzoek naar discriminatie bij aanwerving op het Vlaams beleid m.b.t. tewerk-

stelling van allochtonen. Een gevalstudie”. In Brans, M., Jacobs, D., Martiniello, M, Rea, 

A., Swyngedouw, M., Adam, I., Balancier, P., Florence, E. & Van der Straeten, T. Recher-

che et politiques publiques: le cas de l’immigration en Belgique, Gent: Academia press. 

 

Phelps, E. (1972) “The statistical theory of racism and sexism” The American economic 

review, vol. 62, no.4, pp659-661. 

 

Riach, P. & Rich, J. (2002) “Field experiments of discrimination in the market place” The 

economic journal, vol. 112, pp480-518. 

 

Turner, M., Ross, S., Galster, G. & Yinger, J. (2002) “Discrimination in metropolitan 

housing markets: National results from phase I HDS 2000”, Washington DC: U.S. de-

partment of housing and urban development. Consulted on November 25th on the world 

wide web: http://www.huduser.org/Publications/pdf/Phase1_Report.pdf. 

 

Yinger, J. (1998) “Evidence on discrimination in consumer markets” The journal of eco-

nomic perspectives, vol. 12, no. 2, pp23-40. 

 

Zegers de Beijl, R. (ed. 2000) Documenting discrimination against migrant workers in the 

labour market: A comparative study of four European countries, Geneva: International 

labour organisation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 112

2. Mogelijke scenario’s voor geaggregeerde gedragstesten in België 

 
Na deze theoretische inleiding willen we enkele mogelijke geaggregeerde gedragstesten 

uitdenken voor een Belgische context in verschillende levensdomeinen. De gekozen 

domeinen zijn de volgende: de arbeidsmarkt, de huisvestingsmarkt en de toegang tot 

discotheken. We zullen dus verschillende scenario’s beschouwen voor elk van deze 

domeinen.  

 

2.1 Arbeidsmarkt  

 

2.1.1 Voorafgaande beslissingen 

 

Betreffende de testscenario’s met betrekking tot de arbeidsmarkt, is het Belgische ILO 

onderzoek dat uitgevoerd is in de drie regio’s en waarover we het al gehad hebben 

(Smeesters, Nayer, 1998), een goed model ter inspiratie. De onderzoeksvraag is de 

volgende: “Ondergaan personen van vreemde afkomst substantiële discriminatie op de 

arbeidsmarkt?” (p. 18). Dit onderzoek concentreert zich op het begin van het actieve 

beroepsleven. Het houdt rekening met verschillende fasen in de constructie van de 

geaggregeerde gedragstesten en verduidelijkt, voor elk van deze fasen, de 

methodologische keuzen die gemaakt werden. Wij zullen eveneens trachten stil te staan 

bij de verschillende mogelijke beslissingen bij het opstellen van een dergelijke test. We 

willen ons ook concentreren op de discriminatie tegenover personen van vreemde 

afkomst. 

 

- Een van de eerste keuzes die we dienen te maken, is of er al dan niet interpersoonlijk 

contact zal zijn (bijvoorbeeld door telefonisch contact, een gesprek). Deze beslissing is 

uiteraard verbonden met de vraag in welke mate men de aanwervingsprocedure wil 

bestuderen. We hebben immers gezien dat er verschillende fasen zijn in deze procedure. 

De ILO heeft ervoor gekozen elke fase te testen. Deze mogelijkheid heeft zijn voordelen, 

bijvoorbeeld de mogelijkheid een variabele te testen die niet identificeerbaar is via de 

telefoon, of de mogelijkheid te schatten of herkomst meer of minder zwaar doorweegt in 

bepaalde fasen. Men kan zich bijvoorbeeld indenken dat een persoon er minder 

problemen mee zou hebben om een gesprek te hebben met een persoon van vreemde 

origine, dan om deze aan te werven. 

Niettemin vertonen de persoonlijke benaderingen ook gebreken. We hebben het reeds 

gehad over de vertekeningen komende van de tester, deze kan bijvoorbeeld 

verschillende motivaties hebben om de test uit te voeren (politieke overtuigingen, 

betaling, etc.). Men moet tevens betrouwbare testers kunnen selecteren die men kan 

samenbrengen in koppels, dewelke relatief vergelijkbaar moeten zijn met betrekking tot 

fysieke eigenschappen van bepaalde etnische groepen. Vervolgens moeten deze 

toekomstige testers opgeleid worden, wat een persoonlijke en financiële investering met 
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zich meebrengt. Dit soort van experimenten is niet evident voor de testers, zij maken 

soms onaangename ervaringen mee en er wordt een groot improvisatietalent van hen 

verlangd. Dit is de reden waarom bepaalde onderzoeken beroep gedaan hebben op 

professionele acteurs (voor voorbeelden, zie Riach en Rich, 2002, p. 483). 

Onder andere omwille hiervan verkiezen wij ons te beperken tot de schriftelijke methode, 

namelijk het verzenden van C.V.’s. Daarenboven heeft deze methode het voordeel dat de 

exacte inhoud van de sollicitatiebrief gecontroleerd kan worden, waardoor bepaalde 

vertekeningen vermeden kunnen worden. De procedure geeft dus meer objectieve, 

gecontroleerde en betrouwbare resultaten. Omdat deze methode zich beperkt tot de fase 

voor het sollicitatiegesprek, is ze in het bijzonder minder zwaar voor de geteste persoon 

en laat ze de vacature over aan de echte kandidaten. De uitnodigingen voor een gesprek 

zullen immers vriendelijk geweigerd worden. 

 

- Vervolgens zullen we het profiel van de fictieve kandidaten opstellen. Om dit te doen, 

moeten verschillende variabelen in overweging genomen worden, in het bijzonder 

rekening houdende met de initiële vraagstelling.  

 Eerst en vooral moet de etnische herkomst van de tester gekozen worden. Het gaat 

hier voor alle duidelijkheid over herkomst en niet over nationaliteit: zoals benadrukt 

wordt in het Belgische ILO rapport (Smeesters, Nayer, 1998, p. 18) moeten alle 

testers de Belgische nationaliteit hebben om verwarring met het effect van “etnische 

herkomst” te vermijden en om etnische herkomst goed te isoleren. Het is erg 

waarschijnlijk dat de vaststellingen ook van toepassing zijn op personen van vreemde 

herkomst die hun nationaliteit behouden hebben. Naar onze mening moeten de 

geaggregeerde gedragstesten zeker, en zelfs in de eerste plaats, de populaties met 

een Turkse of Marokkaanse herkomst beogen. Dit zijn de twee grootste groepen in 

België van niet-Europese herkomst, waartegenover heel wat vooroordelen bestaan en 

die zeer waarschijnlijk moeilijkheden ondervinden wat betreft de integratie op de 

arbeidsmarkt. Ook tests met groepen uit de sub-Sahara regio zouden een realistische 

mogelijkheid zijn. 

 

 De keuze voor een bepaalde vreemde herkomst, kan de keuze van kwalificaties 

beïnvloeden – welke samengesteld is uit de opleiding en de beroepservaring. 

Bovenkerk (1992) raadt in zijn handleiding aan dat een geaggregeerde gedragstest 

idealiter twee minderheidsgroepen moet beogen: een groep die al langere tijd 

gevestigd is en die ook een tweede generatie omvat en een groep van nieuwkomers. 

Door deze keuze kunnen twee niveaus van scholing getest worden, een half-

geschoold niveau voor de nieuwkomers – om de beroepen die erg weinig of helemaal 

geen kwalificaties vereisen te vermijden, omdat vreemdelingen daar ruimschoots 

vertegenwoordigd zijn – en een hoger onderwijsniveau of een niveau van zeer 

gekwalificeerde professionele vorming. Voor België raadde hij destijds aan om de 

discriminatie tegenover Marokkanen, als groep nieuwkomers, te onderzoeken (of in 

de tweede plaats de Turken) tegenover Italianen als gevestigde groep. De Belgische 

onderzoekers hebben zijn raadgevingen gedeeltelijk gevolgd aangezien ze personen 
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van Marokkaanse herkomst gekozen hebben om de discriminatie tegenover half-

geschoolden46 met buitenlandse origine in te schatten (Smeesters, Nayer, 1998). Ze 

hebben daarentegen discriminatie tegenover de Italianen niet onderzocht.  

 

Ondanks dat die optie vandaag nog mogelijk zou zijn, heeft er zich sinds 1992 een 

tweede en een derde generatie van personen met Turkse en Marokkaanse herkomst 

ontwikkeld en een onderzoek naar de discriminatie waarmee deze populaties 

geconfronteerd worden met betrekking tot jobs die een vorming vragen op niveau 

van hoger onderwijs, is zeer relevant geworden. Ook al is het zeker zo dat zij 

aanwezig zijn op de arbeidsmarkt van de half-geschoolden, de proportie die een 

hoger diploma heeft behaald is verre van verwaarloosbaar. Wat meer is, het contact 

nemen via curriculi is zeer geschikt om discriminatie in dit soort jobs te onderzoeken. 

Het is immers zo dat het moeilijker kan zijn te werk te gaan via een interpersoonlijke 

benadering voor de jobs die een hogere kwalificatie vereisen, gezien het 

opleidingsniveau en acteertalent welke daarvoor nodig zijn. Tijdens 

sollicitatiegesprekken van hoger opgeleide personen testen de werkgevers vaak de 

competenties van hun kandidaten en het lijkt moeilijk voor een toekomstige tester 

om deze tijdens de vorming aan te leren. Indien er C.V.’s opgestuurd worden vormt 

dit echter geen probleem. Men zou zonder al te veel problemen een C.V. kunnen 

opstellen van een persoon die meer gekwalificeerd is. Bovenkerk raadt deze methode 

overigens aan voor werkaanbiedingen die een hoger opleidingsniveau vereisen of een 

zeer gekwalificeerde professionele vorming: “There are ads where a college-level 

education is required or a diploma of higher vocational training. […] In any case, the 

type of jobs selected to discover discrimination through correspondance testing 

should represent jobs that educationally successful second generation immigrant or 

minority men should realistically aspire to. A full university education would be too 

high ” (1992, p. 27). Terwijl voor half-geschoolde jobs de eerste contactname 

gebeurt via het zenden van curricula, verloopt het nemen van contact voor bepaalde 

andere functies vaak eerder via een persoonlijke voorstelling of via de telefoon. Zelfs 

al sluit deze argumentatie de optie van het zenden van C.V.’s voor half-geschoolde47 

beroepen niet volledig uit, onze voorkeur gaat toch uit naar jobs met een kwalificatie. 

Aan de basis van deze keuze liggen redenen gerelateerd aan de steekproef, maar ook 

omdat de meer gekwalificeerde beroepen beter aansluiten bij de gekozen methode. 

Details met betrekking tot de kwalificaties (diploma, ervaring, specifieke 

competenties, etc.) zullen aangepast moeten worden aan de gekozen sectoren en aan 

de beschikbare jobs/functies. Hier zullen we later nog op terugkomen. 

 

 Wat betreft de leeftijd kozen de ILO-onderzoekers van het Belgische rapport 

(Smeesters, Nayer, 1998, p. 21) voor de leeftijdscategorie van 20 tot 25 jaar. Dit 

                                                 
46 Voor hen komt half-bekwaam overeen met ten hoogste secundaire studies en met korte profes-
sionele ervaringen (Smeesters, Nayer, 1998, p. 19-20). 
47 Daarenboven houden bepaalde enquêtes via het sturen van C.V.’s onder andere rekening met 
aanbiedingen voor niet-gekwalificeerd personeel (bv.: Firth, 1981). Riach en Rich (2002, p. 485) 
benadrukken overigens dat deze methode een groot aantal bekwaamheden kan omvatten. 
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hangt samen met de keuze voor discriminatie bij de aanvang van het beroepsleven. 

Het is zo dat de start van het beroepsleven niet gemakkelijk is tegenwoordig. 

Bovendien vormen de jongeren met een vreemde niet-Europese herkomst een niet 

verwaarloosbaar aandeel van de actieve bevolking in België, welke de volgende jaren 

nog zal aangroeien. De leeftijdsklasse is dus relevant wanneer men kiest om 

discriminatie van personen van vreemde origine te bestuderen, bovendien komt deze 

leeftijdscategorie overeen met de tweede generatie. Tot slot is het, puur vanuit 

praktisch oogpunt, gemakkelijker om een nep C.V. op te stellen van een persoon van 

deze leeftijd dan voor een ouder iemand, waarvoor de te verzinnen professionele 

ervaringen veel talrijker zijn en het moeilijker is om te zorgen voor overeenstemming 

tussen curricula. Niettemin zouden we een oudere leeftijdsklasse moeten nemen, 

bijvoorbeeld 24 tot 28 jaar, aangezien we voor een hoger opleidingsniveau gekozen 

hebben en we de kandidaten graag een minimum aan ervaring zouden willen geven. 

 

 Het mannelijke geslacht wordt vaak gekozen in het kader van onderzoeken naar de 

discriminatie tegenover personen van met vreemde herkomst om de variabele 

etniciteit duidelijk te isoleren. Bepaalde onderzoekers kiezen ook voor een combinatie 

van de variabelen “geslacht” en “etniciteit”. In het Belgische luik van het ILO 

onderzoek bijvoorbeeld, bleek het interessant tests uit te voeren met vrouwen in de 

Brusselse regio, gezien de evolutie van de werkgelegenheid voor vrouwen (en in het 

bijzonder de werkgelegenheid voor vrouwen van vreemde origine) in deze regio (voor 

de details, zie Smeesters, Nayer, 1998, p. 87). De koppels, gevormd door een tester 

uit een minderheidsgroep en een andere uit de meerderheidsgroep, werden opgesteld 

en vergeleken met de mannelijke koppels. Wij komen hierop terug. 

 

- Wanneer deze variabelen gekozen zijn, kan de manier van solliciteren bepaald worden. 

Er zijn meerdere wegen mogelijk voor aanwerving: 

• De informele wegen: beroep doen op personeel van de onderneming, de externe 

relaties van de werkgever (familie, kennissen of andere relaties), de spontane 

kandidaatstellingen, scholen en vormingsinstanties. (FOREm, VDAB, Bruxelles 

formation, etc.) 

• De formele wegen: de advertenties (voornamelijk gebruik van regionale en nationale 

kranten, magazines), de uitzendkantoren, de publieke diensten voor 

arbeidsbemiddeling, recruterings- en selectiebureaus.  

• Online recruitment: de website van ondernemingen en werkgelegenheidssites 

(monster.be; jobat.be; etc.). 

Als we rekening houden met de bijzonderheden van de methode van gedragstesten, zijn 

de manieren van solliciteren die ons zouden kunnen interesseren de spontane 

kandidaatstellingen (de andere informele wegen vragen een vooraf bestaande 

aanwezigheid in een netwerk, een organisatie of een onderneming, ongeschikt voor 

dergelijke tests), de advertenties (de andere formele wegen vereisen een kopie van het 

diploma) en online aanwervingen. Voor elk van deze methoden zullen de contacten 

gelegd moeten worden via het opsturen van C.V.’s en niet via de telefoon. Een studie 
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over de structurele kenmerken van de aanwerving in Belgische ondernemingen toont aan 

dat de handelwijzen bij aanwerving variëren in functie van de regio’s, de sectoren en de 

grootte van de ondernemingen (Delmotte e.a., 2001). Opnieuw kan de initiële 

onderzoeksvraag de keuze beïnvloeden beroep te doen op een bepaalde manier van 

solliciteren. Dit soort van onderzoek over aanwervingen kan helpen bij het maken van 

een keuze tussen de verschillende sollicitatiemanieren; jammergenoeg werd deze studie, 

die sinds 1995 bijna elk jaar uitgevoerd werd, niet meer voortgezet na het jaar 2000. Als 

de vergelijking gemaakt wordt met het eerste onderzoek, merken we duidelijk op dat de 

zaken duidelijk geëvolueerd zijn in vijf jaar48.  

Zelfs al vormen ze een niet te verwaarlozen weg waarlangs aanwervingen gebeuren, toch 

hebben de spontane kandidaturen het nadeel een vacante betrekking te veronderstellen. 

De keuze van de manier van solliciteren is vooral praktisch van aard, en is gebaseerd op 

het uitbreiden van de testmogelijkheden en het gedeeltelijk opvangen van de 

tekortkomingen van de werkaanbiedingen gepubliceerd in advertenties, en dient dus 

vooral om de steekproef uit te breiden. Immers, volgens het Belgische onderzoek 

(Smeesters, Nayer, 1998, p. 120), was er geen correlatie tussen de mate van 

discriminatie en het soort van kandidatuur en is het waarschijnlijk dat dit niet veranderd 

zal zijn.  

 

- Tot nu hebben we het steeds gehad over koppels van testers of fictieve kandidaten, 

maar toch moet opgemerkt worden dat meerdere onderzoeken beroep gedaan hebben op 

meer dan twee testers of C.V.’s (vaak per drie). Wij verkiezen echter tests met koppels 

omdat het ontvangen van meer dan twee gelijkaardige kandidaturen achterdocht zou 

kunnen opwekken bij de werkgever en het verloop van het experiment zou kunnen 

belemmeren (Bovenkerk, 1992, p. 18). 

 

 

2.1.2 Procedure 

 

Als deze keuzes gemaakt zijn, dient de procedure van de geaggregeerde gedragstesten 

besproken te worden. Omdat enkel C.V.’s gebruikt worden, moet men zich geen zorgen 

maken over de selectie en de vorming van de testers.  

 

Vóór de test: Een van de eerste fasen bestaat erin de lijst van vacatures op te stellen. 

Er moet rekening gehouden worden met twee factoren: de geografische zones en de 

sectoren. 

Ten eerste moeten de geografische zones in België liggen, zoals Bovenkerk (1992, p. 37) 

benadrukt: de regio Luik of Namen voor Wallonië49, Antwerpen of Gent voor Vlaanderen 

                                                 
48 De verschillende onderzoeken « Les entreprises et le recrutement en Belgique » zijn beschikbaar 
op de volgende site :  
http://www.hiva.be/publicaties.php?zoekterm=les+entreprises+et+le+recrutement+&and_or=1&z
oek_veld=23&thema=&action=zoekresultaat&language=nl 
49 We merken op dat de regio Charleroi ook een mogelijkheid is. 
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en Brussel, omdat dit de plaatsen zijn waar er een hoog percentage personen met een 

vreemde herkomst aanwezig is en waar de vraag naar werk relatief groot is. De drie 

ploegen van Belgische onderzoekers, die zich elk op een regio concentreerden, hebben 

deze raadgevingen gevolgd met de volgende consequentie: de resultaten van het 

onderzoek in één regio kunnen niet geëxtrapoleerd worden naar de twee andere regio’s, 

omdat elk van de regio’s eigen kenmerken en bijzonderheden heeft, in het bijzonder met 

betrekking tot de vertegenwoordiging van vreemdelingen en de arbeidsmarkt 

(Smeesters, Nayer, 1998, p. 15). 

In de tweede plaats, met betrekking tot de sectoren: welk type van steekproef moeten 

we gebruiken? Er zijn twee oplossingen: ofwel trekt men een representatieve steekproef 

uit het aanbod op de arbeidsmarkt, ofwel trekt men substeekproeven van dezelfde 

grootte. Onze voorkeur gaat uit naar de tweede oplossing om meerdere redenen. Ten 

eerste heeft een representatieve steekproef het nadeel dat bepaalde sectoren heel zwak 

vertegenwoordigd kunnen zijn in vergelijking met andere; het aantal onderzochte 

gevallen kan derhalve te klein zijn om er conclusies uit te kunnen trekken. Het is zeer 

waarschijnlijk dat de werkaanbiedingen niet gelijk verdeeld zijn over de diverse sectoren. 

Bovendien heeft de sector een invloed op de mate van discriminatie. Deze oplossing 

toont overigens het belang aan van spontane kandidaatstellingen: als het aanbod op de 

markt ontoereikend is, kan men haar proberen vergroten via deze kunstgreep. Anderzijds 

verhindert het gebruik van substeekproeven de extrapolatie van de resultaten tussen 

sectoren50. 

Vervolgens moeten de sectoren en functies gekozen worden waarmee men rekening 

moet houden. Om dit te doen, moet men zich verzekeren van het bestaan van een 

voldoende belangrijke arbeidsmarkt in de sectoren die men in overweging neemt. Dit kan 

door contact te nemen met de publieke arbeidsbemiddelingsbureaus en de 

vormingscentra om toegang te hebben tot bepaalde gegevens en door de 

werkaanbiedingen in verschillende kranten uit te pluizen. Bovendien moet men volgens 

Bovenkerk (1992, p. 17) vermijden tests uit te voeren in sectoren waarin personen met 

een vreemde herkomst oververtegenwoordigd zijn, gezien de vertekening die dat met 

zich mee zou brengen. Deze opmerking geldt echter niet meer als men kiest voor een 

steekproef van personen die hoger (maar niet universitair) onderwijs genoten hebben. 

De functies waarvoor de fictieve kandidaten zullen solliciteren, zijn afhankelijk van de 

beschikbare aanbiedingen voor gekwalificeerd personeel in de gekozen sectoren. 

Met betrekking tot de periode waarin de tests uitgevoerd moeten worden, is het 

bovendien beter de grote vakantie (juli – augustus) te vermijden – aanwervingen 

gedurende deze periode zijn immers schaars behalve voor jobstudenten.  

Vacatures kan men vinden in de nationale en regionale kranten en op sites met 

werkaanbiedingen. Als men ervoor kiest beroep te doen op spontane kandidaturen, moet 

men zich, indien mogelijk, voorzien van een lijst van bestaande ondernemingen. De 

Waalse onderzoekers hebben bijvoorbeeld de commerciële telefoongids van Wallonië 

                                                 
50 Ter informatie merken we op dat de Vlaamse onderzoekers de scores van de verschillende secto-
ren gewogen hebben in functie van hun reëel gewicht in verhouding tot het totale volume aan ar-
beidsplaatsen. 
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gebruikt (met een indeling per sector) en een sectorale en regionale classificatie van de 

10.000 best presterende bedrijven in 1995. Om het aselecte karakter van de keuze te 

behouden, hebben ze een onderneming op tien geselecteerd (Smeesters, Nayer, 1998). 

 

Vervolgens moet men zicht toeleggen op het opstellen van de curricula. Naast het feit dat 

het curriculum aangepast moet zijn aan de betrekking waarvoor men solliciteert, 

verdienen drie aspecten bijzondere aandacht: 1) het construeren van het verleden van 

de kandidaat; 2) de overeenkomst tussen de curricula; 3) het duidelijk maken van de 

etnische herkomst. 

Ten eerste heeft de constructie van het verleden van de kandidaat twee dimensies: het 

schoolse verleden en de beroepservaring. Om het schoolverleden van de fictieve 

kandidaten te beschrijven, is de methode gebruikt door de Waalse ploeg in het Belgische 

onderzoek bijzonder interessant (Smeesters, Nayer, 1998, p. 35). Ze vroegen aan alle 

scholen in de regio om hun programma op te sturen, en hebben zich daarop geïnspireerd 

voor het bedenken van een verleden. Deze methode heeft als voordeel dat de fictieve 

schoolopleiding verankerd is in de regio waar het werk aangeboden wordt en dat de 

verwijzingen in het C.V. overeenstemmen met reële opleidingen. Met betrekking tot de 

beroepservaring bestaan er meerdere mogelijkheden. In een voorgaand onderzoek 

(Firth, 1981), koos men ervoor te vermelden dat de fictieve kandidaten x jaar gewerkt 

hadden als … (secretaris, bijvoorbeeld) in een onderneming met een zekere grootte. In 

het curriculum werd nergens gewag gemaakt van het voorgaande salarisniveau. De 

Waalse onderzoekers zijn anders tewerk gegaan: ze hebben zich voorzien van een lijst 

van ondernemingen die hun faillissement aangevraagd hebben in 1995 (het jaar waarin 

het onderzoek plaatsvond) om de testers een professioneel verleden aan te meten. Op 

die manier kan vermeden worden dat de potentiële werkgever de vorige werkgevers 

contacteert. De twee methodes zijn denkbaar, maar wij hebben een voorkeur voor de 

tweede omdat het uitzonderlijk is dat een individu geen referenties vermeldt in zijn 

curriculum. Dit zou argwaan kunnen opwekken bij bepaalde werkgevers. Een andere 

mogelijkheid is dat men C.V.’s opstelt met de hulp van bepaalde “medeplichtige” 

ondernemingen. Overigens moeten de curricula strikt evenwaardig zijn, maar niet 

identiek. Ze moeten vergelijkbaar zijn wat de inhoud betreft, maar moeten vormelijk 

ietwat van elkaar afwijken. De identiteitsgegevens zoals leeftijd, burgerlijke staat, het 

aantal kinderen en verblijfplaats moeten dezelfde zijn, maar er moeten kleine verschillen 

zijn in de vorm van de brief om geen argwaan te wekken. De kwalificaties en de ervaring 

moeten gelijkwaardig zijn. Het enige element dat echt verschillend moet zijn is de 

herkomst van de fictieve kandidaten. De vormelijke verschillen in de brieven moeten op 

basis van toeval toegewezen worden aan de kandidaten van verschillende herkomst: 

volgens Bovenkerk zou men twee types brieven moeten schrijven, waarvan er één 

toegewezen wordt aan de eerste fictieve kandidaat, en de tweede aan de andere 

kandidaat, om te vermijden dat het soort van brief de beslissing van de werkgever 

beïnvloedt (1992, p. 27). Om zich te vergewissen van de gelijkwaardigheid van de 

brieven, wordt vaak voorgesteld om beroep te doen op experts in human resources die 
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dan hun mening geven over de brieven. De brieven moeten geschreven zijn in een 

correct Nederlands en de schrijfstijl van de brieven moet gelijkaardig zijn. 

We raden aan om altijd een minimum aan ervaring te vermelden in de C.V.’s om 

weigeringen omwille van een gebrek aan ervaring te vermijden. Over het algemeen 

moeten de fictieve kandidaten relatief goed beantwoorden aan de eisen van de 

geselecteerde werkaanbiedingen.  

Tot slot moet het mogelijk zijn om doorheen de brief de etnische herkomst van de 

kandidaten te herkennen. Het toevoegen van een foto evenals de keuze van een vreemd 

klinkende naam lijken ons de beste aanwijzingen in de Belgische context.  

 

Test: Eens opgesteld moeten deze curricula worden verstuurd naar elk van de 

werkgevers. Als ze met de post verstuurd worden, moet het adres van de afzender 

vermeld worden. Men moet zich ervan verzekeren dat de mensen op dit opgegeven adres 

het antwoord kunnen ontvangen voor de onderzoekers. De naam van de fictieve 

kandidaat moet toegevoegd worden om alle verwarring bij de postbode te vermijden. De 

adressen moeten afkomstig zijn uit buurten van de geselecteerde steden/regio’s met een 

gelijkaardige socio-economische samenstelling en reputatie. De tijd tussen het opsturen 

van de twee kandidaturen varieert in verschillende onderzoeken: Bovenkerk raadt aan de 

brieven op dezelfde dag en in dezelfde brievenbus te posten om er zeker van te zijn dat 

ze gelijktijdig toekomen (1992, p. 28); maar verscheidene andere onderzoekers laten 

minstens één dag tussen het versturen van de twee brieven (Firth, 1981, p. 268; 

McIntyre e.a., 1980, p. 741; Newman, 1978, p. 17). Als er advertenties gebruikt worden, 

is volgens ons een dag tijdsverschil niet noodzakelijk, omdat de mensen die werk zoeken 

zich over het algemeen inspannen om zo snel mogelijk te antwoorden op advertenties. 

Het is dus niet onwaarschijnlijk dat een werkgever een ganse set van curricula ontvangt 

op een dag tijd. In het geval er spontane kandidaturen uitgezonden worden is het echter 

wel noodzakelijk om een interval te laten, omdat de verstuurde brieven geen deel zullen 

uitmaken van een hele groep van kandidaturen. Wij stellen voor om twee dagen te laten 

tussen het versturen van de curricula. De volgorde van het versturen van de brieven 

moet willekeurig gebeuren. 

C.V.’s worden hoe langer hoe meer via e-mail verstuurd. Dit vereenvoudigt de procedure, 

omdat er dan enkel verschillende mailboxen dienen aangemaakt te worden, speciaal voor 

dit doel. De voorgaande opmerkingen met betrekking tot de volgorde blijven van 

toepassing. In het geval van advertenties, worden de C.V.’s verstuurd in de week die 

volgt op het verschijnen ervan en daarna niet meer.  

Bovenkerk raadt aan het telefoonnummer niet te vermelden (1992, p. 28). Vandaag, in 

het tijdperk van de mobiele telefoons, is het echter moeilijk in te beelden dat een 

persoon over geen enkele telefoonverbinding beschikt. Het zou volgens ons wenselijk zijn 

een GSM nummer te vermelden dat specifiek voor het onderzoek in gebruik genomen is. 

Een mogelijkheid is om het toestel uit te laten staan om direct contact met de werkgever 

te vermijden; deze zou immers geneigd kunnen zijn om de competenties van de fictieve 

kandidaat te testen alvorens hem al of niet uit te nodigen voor een gesprek. In dit geval 

zou men een reeks van GSM nummers moeten aankopen, verbonden met de namen en 
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de curricula, met een standaardboodschap om het antwoordapparaat. Dit laat toe een 

eventuele uitnodiging voor een gesprek te weigeren, na duidelijk de intenties van de 

werkgever vastgelegd te hebben. 

Daarenboven is het wenselijk de test te stoppen wanneer er een formulier voor 

kandidatuurstelling moet ingevuld worden, omdat, zoals de Vlaamse ILO-onderzoekers 

nadrukkelijk stellen, het invullen van dit document valsheid in geschrifte zou kunnen 

betekenen (Smeesters, Nayer, 1998, p. 54). Over het algemeen is het is beter niet te 

handtekenen onder onechte persoonlijke informatie.  

 

We hebben verschillende details overlopen welke men in overweging dient te nemen 

wanneer men geaggregeerde gedragstesten wil uitvoeren. Totnogtoe hebben we vooral 

uitgewijd over de kandidaten, nu zullen we ons focussen op de mogelijke scenario’s met 

de kandidaten. Het Belgische onderzoek (Smeesters, Nayer, 1998) is een goed voorbeeld 

van het combineren van de variabelen geslacht en etniciteit. Zo is, in Brussel, het 

onderzoek uitgevoerd met twee mannen van Marokkaanse origine en twee van Belgische 

origine die samengebracht werden in drie paren van onderzoekers. Verder waren er een 

vrouw van Marokkaanse origine en twee vrouwen van Belgische origine, die twee paren 

van onderzoekers vormden. Deze dubbele studie laat toe discriminatie in te schatten 

tegenover werknemers en werkneemsters van vreemde origine. « L'approche globale 

permet d'analyser les traitements et comportements différenciés à l'égard des candidats 

en raison de leur origine étrangère des équipes “hommes” et des équipes “femmes”, sur 

base de l'ensemble des dossiers de candidature » (Smeesters, Nayer, 1998, p. 99). Het 

gaat erom vergelijkingen op te stellen tussen de resultaten van de vrouwen en van de 

mannen (en in het bijzonder tussen de mate van duidelijke discriminatie) over de 

verzameling van dossiers. Vervolgens hebben ze een approche ciblée toegepast, welke 

« a pour but d'évaluer les chances respectives des candidats et candidates d'accéder à 

l'emploi, mais uniquement sur base des dossiers communs aux quatre candidats » 

(Smeesters, Nayer, 1998, p. 99). Zo kregen de kandidaten, voor de gemeenschappelijke 

dossiers, punten in functie van de fasen die ze al dan niet passeerden (bijvoorbeeld nul 

punten wanneer meteen bij het eerste telefonische contact aan de tester gezegd wordt 

dat de vacature is ingenomen en vier punten wanneer hem de vacante betrekking wordt 

aangeboden na het interview). Als we het totaal aantal punten in acht nemen, kunnen we 

de kansen op toegang tot een betrekking berekenen naargelang de herkomst en het 

geslacht.  

Het is niet onze bedoeling om uitvoerig de resultaten te beschrijven die de onderzoekers 

zijn bekomen dankzij deze benadering, maar men moet wel onthouden dat het geslacht 

duidelijk een rol speelt bij de aanwerving51 en dat het dus een element is waarmee 

rekening gehouden moet worden bij toekomstige testen. Men zou dezelfde benadering 

kunnen hernemen door middel van een gedeelte curricula van mannen van vreemde 

origine en van Belgische origine en een ander gedeelte curricula van vrouwen van 

                                                 
51 Het is gebleken dat, ten tijde van het onderzoek, de vrouwen minder gediscrimineerd werden 
dan de mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wat niet wil zeggen dat ze geen enkele dis-
criminatie ondergingen.  
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vreemde en van Belgische origine. Voor een reeks van vacatures moeten dan de 

soortgelijke (behalve wat betreft het geslacht en de etnische herkomst) kandidaturen 

verstuurd worden, wat zou toelaten een approche ciblée te volgen. In ieder geval moet 

het geslacht duidelijk gemaakt worden (door middel van een foto en een ondubbelzinnige 

naam). De familiale situatie (huwelijk? Kind(eren)?) moet echter opnieuw exact hetzelfde 

zijn voor de mannen als voor de vrouwen om te verhinderen dat deze variabelen zouden 

interfereren.  

 

Na de test: Na elke test moet het dossier volgens verschillende criteria geklasseerd 

worden. De criteria verschillen naargelang het onderzoek. De eerste vraag is of het 

dossier valide is, met andere woorden: is er al dan niet contact geweest (heeft men 

bijvoorbeeld een antwoord ontvangen?). Als het dossier valide is, moet men zich 

vervolgens afvragen of het bruikbaar is? Hebben de werkgevers de kans gehad te 

discrimineren? Het is mogelijk dat er dossiers zijn waarbij de vacature, om diverse 

redenen, niet open staat voor de twee fictieve kandidaten (nomenclatuur in Smeesters, 

Nayer, 1998, p. 29). Eens men de verschillende bruikbare (en dus valide) dossiers 

geïentificeerd heeft, kan men onderscheid maken tussen de antwoorden: een negatief 

antwoord, een uitnodiging voor een gesprek, een antwoord waaruit blijkt dat het bedrijf 

in een persoon geïnteresseerd zou kunnen zijn voor een volgende werkaanbieding, 

enzovoorts. 

 

 

2.2 Huisvestingsmarkt 

 

2.2.1 Voorafgaande beslissingen 

 

- De huisvestingsmarkt omvat de markt met huurwoningen en de markt met 

koopwoningen. Discriminatie kan bestudeerd worden op elk van deze markten. Wij 

verkiezen echter ons voorlopig te beperken tot de markt van huurwoningen omwille van 

een aantal intuïtieve redenen. Ten eerste is de relatie tussen een eigenaar en een 

huurder niet dezelfde als die tussen een eigenaar en een koper. De eerste soort relatie 

duurt een langere tijd, wat frequentere contacten met zich meebrengt. Men zou kunnen 

denken dat de eigenaar misschien, gezien deze relatie langer voortduurt, hogere eisen 

stelt aan de huurder (financiële betrouwbaarheid, mogelijkheid van alle soorten overlast, 

enzovoorts). De eigenaar is in zekere mate ‘verantwoordelijk’ voor wie hij kiest 

tegenover de buren en tegenover eventuele andere huurders. Dit betekent niet dat de 

eigenaar geen eisen stelt aan een koper van een onroerend goed en het is bekend dat, in 

bepaalde buurten, voorkeuren voor een bepaalde eigenschap (bijvoorbeeld voor een 

bepaalde etnische herkomst) de keuze voor een toekomstige koper beïnvloeden.  

Men zou bovendien kunnen veronderstellen dat bepaalde bewijzen van financiële 

betrouwbaarheid (loonfiches, een bankakkoord voor een lening, etc.) vrijwel onmiddellijk 
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zullen gevraagd worden aan mogelijke kopers, zelfs al bij een eerste bezoek, en dat dit 

minder het geval zal zijn wanneer een woning verhuurd wordt.  

 

- In tegenstelling tot de vorige situatie, is een interpersoonlijke benadering quasi 

noodzakelijk voor tests op de huisvestingsmarkt. Het is niet mogelijk om de tests uit te 

voeren via het versturen van documenten. Verder zijn twee fasen mogelijk bij de 

geaggregeerde gedragstesten: 1) telefonisch contact; 2) ontmoeting met de 

verantwoordelijke persoon. Als men zich beperkt tot de eerste fase loopt men de kans 

niet voldoende informatie te krijgen om discriminatie te kunnen inschatten.  

 

- Op de huisvestingsmarkt zijn er twee belangrijke actoren die getest kunnen worden: de 

eigenaar en de immobiliënagent. Om bepaalde grenzen te stellen aan de steekproef, 

beperken we ons tot de private markt. De reglementering van de openbare markt 

verbiedt discriminatie, maar het bestaan van dergelijke problemen blijft uiteraard 

mogelijk (Jacobs, Swyngedouw, 2000).  

Het probleem bij het testen van immobiliënkantoren bestaat in het feit dat de 

onderzoekers niet noodzakelijkerwijs te weten komen wie aan de basis van de 

discriminatie ligt, de makelaar of de eigenaar. Soms vermelden de makelaars expliciet 

dat de eigenaar bepaalde eisen heeft, maar zelfs in dit geval kan het gaan om een 

voorwendsel van de makelaar. Enkel testen bij de eigenaars lijkt ons echter te beperkt, 

gezien de positie die de makelaarskantoren innemen op de huisvestingsmarkt. We 

hebben er derhalve voor gekozen beiden te testen. De steekproef moet getrokken 

worden uit advertenties, zonder daarbij veel belang te hechten aan de referentiepersoon. 

Onze interesse gaat niet zozeer uit naar de personen die aan de basis liggen van 

discriminatie, dan wel naar de gevolgen ervan. We merken op dat de wetgeving ook geen 

belang hecht aan de vraag of het de eigenaar of de makelaar is die aan de basis van 

discriminatie ligt.  

 

2.2.2 Procedure 

 

- Vóór de test : Een van de eerste fasen is het bepalen van de steekproef. We hebben 

reeds beslist dat we geen onderscheid willen maken tussen de eigenaars en de 

makelaars. Er moet rekening gehouden worden met drie bijkomende elementen: 1) de 

zones; 2) de types van goederen; 3) de advertenties.  

We willen de tests voor de huisvestingsmarkt eveneens per regio uitvoeren, gezien de 

marktverschillen tussen de regio’s. De gekozen zones voor de arbeidsmarkt blijven, naar 

onze mening, relevant: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de regio Antwerpen of Gent 

en de regio Namen of Luik. Dit zijn stedelijke gebieden waar mensen met een vreemde 

herkomst (in het bijzonder niet-Europese) ruim vertegenwoordigd zijn.  

In de tweede plaats lijken de types goederen ons een eigenschap te zijn die we in 

beschouwing dienen te nemen. De vraag die zich aandient is of het al dan niet mogelijk is 

een representatieve steekproef samen te stellen die vertrekt vanuit het aanbod 
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advertenties in kranten en op het internet, of dat men tewerk moet gaan met 

substeekproeven. De oplossing lijkt ons gelijkaardig aan de oplossing voor de tests in de 

verschillende sectoren in de arbeidsmarkt. Het aanbod van huurwoningen heeft geen 

evenwichtige structuur. Wat meer is, men zou kunnen stellen dat de discriminatie hoger 

is voor die goederen waar meer vraag naar is en die schaars zijn. Deze schaarse 

goederen zullen minder vertegenwoordigd zijn in een representatieve steekproef, wat 

een verlies van belangrijke informatie met zich mee kan brengen. Werken met 

substeekproeven (studio, appartement of huis met x kamer(s), enzovoorts) stelt geen 

problemen omdat de advertenties gerangschikt zijn per type. Het gevolg is identiek aan 

dat voor de sectoren: men mag de resultaten van één type niet extrapoleren naar andere 

types. Er mag geen preselectie uitgevoerd worden in bepaalde buurten om het 

voorkomen van discriminatie niet kunstmatig op te drijven: de testcases moeten gekozen 

worden door middel van aselecte steekproeftrekking.  

In de derde plaats moet voor het inventariseren van de beschikbare goederen, gebruik 

gemaakt worden van nationale en regionale kranten, alsook van internetsites die 

aanbiedingen van particulieren en van makelaars opnemen (bijvoorbeeld: Vlan). Men 

mag geen beroep doen op bekendmakingen die enkel vermeld staan op een affiche in de 

straat, zelfs als dit ervoor zorgt dat een deel van het woningaanbod buiten beschouwing 

blijft. Exclusief deze methode gebruiken is ongebruikelijk, het is vooral moeilijk er een 

representatieve steekproef mee te verkrijgen. Elke week moet een van de onderzoekers 

de beschikbare advertenties inventariseren. Zoals bij de tests op de arbeidsmarkt, 

worden enkel advertenties in aanmerking genomen die niet meer dan een week oud zijn. 

Het trekken van de aselecte steekproef moet wekelijks gebeuren. Als goederen schaars 

zijn, moet de periode waarin de test plaatsvindt verlengd worden om een voldoende 

groot aantal tests te bekomen voor elk type van goed.  

We raden aan de maanden juli en augustus te vermijden, gezien de grote vakantie in 

deze periode valt. De enige gevallen die we riskeren te missen door deze keuze, zijn de 

studenten op zoek naar een kot. Deze studentenkamers vormen echter een zeer 

specifieke submarkt die ons minder interesseert in het kader van geaggregeerde 

gedragstesten op de markt van huurwoningen.  

 

Naast de steekproef, moet men zich ook toeleggen op het zoeken naar testers en op hun 

vorming. Er moeten koppels van testers gevonden worden, waarvan één persoon met 

een vreemde herkomst en de andere van Belgische afkomst, die (in de mate van het 

mogelijke) fysiek vergelijkbaar zijn. Deze moeten gesuperviseerd worden door een 

wetenschappelijk onderzoeker. Die laatste moet waken over het goede verloop van elke 

fase, moet klaar staan om te antwoorden op de vragen van de testers, ze raad geven, en 

ze opleiden. De testers moeten samen opgeleid worden zodat ze een gelijkaardige 

instelling zouden hebben, gelijkaardig gedrag vertonen, kortom zodat ze een gelijkaardig 

voorkomen zouden hebben (zelfde kledingsstijl, zelfde type van kapsel, enzovoorts). De 

koppels kunnen echter nooit volledig hetzelfde zijn, omdat ze een verschillende herkomst 

moeten weerspiegelen. De onderzoekers moeten aan hun testers bepaalde 

eigenschappen toekennen met betrekking tot hun financiële situatie (inkomen, kapitaal, 
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schulden, enzovoorts), hun familiesituatie (huwelijk, kinderen, enzovoorts), hun 

werksituatie (uurregeling), persoonskenmerken (opleiding, leeftijd, enzovoorts), welke 

gelijkwaardig moeten zijn en tevens moeten overeenstemmen met het type van 

huurwoning. Ter informatie: de HDS (Housing Discrimination Studies) heeft een gids 

opgesteld die de samenstelling van het gezin koppelt aan het noodzakelijke aantal 

kamers: 

 

“HDS guide to occupancy, for additional housing suggested” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Turner e.a., 2002, bijlage 1) 

 

De samenstelling van het gezin moet dus overeenstemmen met de woning. Voor elk type 

van huisvesting, moet men kiezen welke gezinssamenstelling men zal gebruiken. We 

willen, omwille van redenen met betrekking tot de steekproefgrootte, vermijden om de 

gezinssamenstelling te laten variëren voor elk type van goed. 

Het HDS-onderzoek is overigens een goed voorbeeld voor het samenstellen van een 

profiel dat in overeenstemming is met de eigenschappen van het geselecteerde goed: zij 

hebben tabellen gemaakt die het maandelijkse en jaarlijkse gezinsinkomen inschatten 

dat nodig is voor een bepaalde huurprijs en ze hebben eveneens de mediaan van de 

jaarlijkse inkomens berekend per beroep in verschillende domeinen. Deze tabellen lieten 

hen toe snel en efficiënt de fictieve gegevens toe te kennen aan de testers. Zo stelden ze 

fiches op voor de testers met alle nodige gegevens (benaderingswijze: per telefoon of 

onmiddellijk bezoek, details van de advertentie: krant, datum  en precieze annonce, 

gewenste type van woning: gewenst aantal kamers, minimum aantal kamers, datum 

waarop de nieuwe woning vrij is, reden om te verhuizen, huurprijs, enzovoorts, 

eigenschappen van de tester: naam, adres, opleiding, zijn beroep en dat van zijn 

eventuele echtgenote, zijn eventuele kinderen, enzovoorts, zie Turner e.a., 2002, bijlage 

1). Om deze fiche op te stellen, werden er voorafgaande telefoongesprekken gevoerd om 

ontbrekende informatie in te winnen, om zich ervan te vergewissen dat het goed nog 

steeds vrij was en, als dit het geval was, om te informeren of er nog andere gelijkaardige 
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goederen zijn. Er werden trouwens duidelijke instructies gegeven aan de testers voor het 

telefonisch contact en voor het mogelijke bezoek.  

Er moet een gelijkaardige aanpak voorzien worden voor de tests in België. 

 

- Test: De eerste fase bestaat erin een afspraak te maken via de telefoon met de 

eigenaar of de makelaarsagent. Soms is deze fase niet nodig, omdat de bezoekuren 

direct in de advertentie vermeld staan. Het maken van een afspraak blijft echter de 

meest frequente handelswijze. Tijdens het telefoongesprek wordt het de testers 

aangeraden een lange conversatie over de woning of over de eigenschappen ervan te 

vermijden, maar ze moeten wel hun naam vermelden, die dienst doet als indicator van 

hun herkomst (vreemd of Belg). De tester kan altijd het argument aanvoeren dat hij 

weinig tijd heeft. Het is beter om het telefoonnummer niet aan de agent of eigenaar te 

geven onder het voorwendsel dat men niet opgebeld mag worden op het werk. Als de 

persoon moeilijk te overtuigen is, kunnen de onderzoekers een nummer achterlaten dat 

hen gegeven is door de onderzoekers en vragen om een boodschap achter te laten met 

de vermelding van de uren waarop ze de geteste persoon terug kunnen bellen. 

Tijdens het bezoek mogen de testers er niet mee instemmen documenten met betrekking 

tot hun financiële situatie mee te brengen. Ze mogen geen enkel informatieformulier 

invullen, noch toezeggen om te huren en ze mogen in geen geval een aanbieding doen 

om de woning te huren of een bijzondere interesse vertonen. Het is heel belangrijk dat 

het koppel van onderzoekers de rol speelt van alledaagse, mogelijke huurders die, nog 

onbeslist, inlichtingen inwinnen en nota nemen van de ontvangen informatie en over de 

staat van de woning (maar niet over het gedrag van de eigenaar of van de agent), terwijl 

ze hun rol spelen. Dit soort van onderzoek gaat immers over de eerste ontmoeting 

tussen de eigenaar/agent en de tester en over de kansen die deze laatste krijgt om te 

huren. De aandacht moet zich dus toespitsen op de informatie en de aandacht die men 

krijgt van de geteste persoon. 

De testers moeten de woningen alleen bezoeken en mogen niet vergezeld zijn van een 

partner en eventuele kinderen (omwille van de kosten en de bijkomende moeilijkheid 

voor het acteren). Er moet geprobeerd worden de naam te verkrijgen van alle personen 

met wie de testers in contact komen, om te vermijden al te vaak met dezelfde personen 

in aanraking te komen. Over het algemeen, als een tester in aanraking komt met een 

agent van een makelaarskantoor, moet de aandacht die deze laatste besteedt aan zijn 

‘cliënt’, ruimer geëvalueerd worden dan het geval is bij een particulier: andere 

voorgestelde woning(en), type van voorgestelde woning(en), nodige tijd voor de 

beschikbaarheid van andere woningen, ontvangen samenhangende informatie, 

enzovoorts. De volgorde van de testers wordt afgewisseld om systematische 

vertekeningen te vermijden. Er moet ook een tijdsverschil zijn tussen het eerste en het 

tweede bezoek. Riach en Rich (2002, p. 511) raden één tot drie uur aan, maar dat hangt 

af van de beschikbaarheid van de geteste persoon. Als de persoon uit de etnische 

minderheidsgroep als tweede komt en de woning hem meteen geweigerd wordt omdat ze 

al ingenomen is, is het noodzakelijk te verifiëren of dit daadwerkelijk het geval is.  
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- Na de test: De testers van de HDS (Turner e.a., 2002, p. 13) moesten na elk bezoek 

een gestandaardiseerd formulier invullen waarin de onderzochte indicatoren opgenomen 

waren. Dit laat toe alle details van het bezoek te registreren. Het was de testers niet 

toegestaan zelf conclusies te trekken of hun ervaringen onderling te uit te wisselen. In de 

HDS werd soms aan bepaalde testers, onverwacht, gevraagd na het bezoek stap voor 

stap het verloop van de test neer te schrijven – dit liet toe in te schatten of de testers 

aandacht besteedt hadden aan alle fasen van de test. Later moet een nabespreking 

georganiseerd worden tussen de supervisor en de tester om de vragenlijsten en nota’s te 

verzamelen, om te verifiëren of de fases op een juiste manier gevolgd zijn, om indrukken 

uit te wisselen en om psychologische nazorg te voorzien (indien dit nodig zou blijken). 

Wanneer contact genomen is met een makelaarskantoor kunnen er nog 

contactenmomenten volgen na het eerste bezoek; in dit geval kan men voorzien alle 

bijkomende ontvangen informatie gedurende 14 dagen na de test te verzamelen. Omdat 

we ook eigenaars in de steekproef willen opnemen, mag de vergelijking echter alleen 

betrekking hebben op de test.  

 

Bij wijze van voorbeeld volgen hier de indicatoren die gebruikt zijn in de HDS (Turner 

e.a., 2002, pp. 16-17):  

• Beschikbaarheid van het goed uit de advertentie en, in het geval van 

makelaarskantoren, beschikbaarheid en aantal van gelijkaardige woningen 

• Bezoek van het goed en, in het geval van makelaarskantoren, aantal gelijkaardige 

bezochte woningen 

• Huurprijs, aansporing tot huren, noodzakelijke waarborg, honoraria, etc.  

• in het geval van makelaarskantoren, vervolg en regeling voor toekomstige 

contacten en, voor alle gevallen: heeft men al dan niet aan de tester voorgesteld 

om een kandidaatstelling in te vullen? Heeft men hem gezegd dat hij geschikt was 

voor het goed? 

 

 

2.3 Toegang tot discotheken 

 

2.3.1 Voorafgaande beslissingen 

   

Van de drie domeinen, is de toegang tot discotheken het eenvoudigst te testen. De 

voorafgaande beslissingen vragen over het algemeen minder denkwerk. De test moet 

uitgevoerd worden via een interpersoonlijke benadering en moet betrekking hebben op 

groepjes mannen. Vrouwen worden over het algemeen minder gediscrimineerd dan 

mannen bij de toegang tot discotheken, ongeacht hun herkomst. De leeftijd van deze 

mannen moet aangepast worden aan het type discotheek maar, omdat de clubs veel 

bezocht worden door jongeren, kunnen we stellen dat de testers over het algemeen 

ongeveer 25 jaar moeten zijn.  
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2.3.2 Procedure 

 

Vóór de test: De eerste fase bestaat erin de steekproef samen te stellen. Hiertoe moet 

duidelijk gedefinieerd worden welke types van etablissementen, volgens ons, onder de 

term discotheken vallen. Essentiële elementen zijn: het zijn etablissementen waar men 

kan dansen en waar er buitenwippers, die een selectie maken, aan de ingang staan. Ook 

grote occasionele feesten, waarvoor het cliënteel uitgezocht wordt, kunnen worden 

opgenomen (bijvoorbeeld: de evenementen ronde 15de augustus aan de kust, Nieuwjaar, 

etc.). We vermelden ter informatie dat, volgens de officiële site van het bureau van 

Toerisme en van de MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions & Events) van 

Brussel, de stad meer dan 100 plaatsen telt waar men kan dansen52. Het totale aantal 

discotheken in België is beperkter dan het aantal huisvestingsadvertenties of dat van de 

werkaanbiedingen, en het wijzigt niet elke week.  

Idealiter zou men rekening moeten houden met de verschillende types van discotheken, 

die zeer waarschijnlijk de mate van discriminatie beïnvloeden: bepaalde clubs zijn 

immers meer elitair en andere meer open. Daarenboven hebben bepaalde feestjes ook 

een zekere reputatie, waardoor het cliënteel varieert naargelang het feest. Jammer 

genoeg is het niet gemakkelijk om rekening te houden met deze parameters in de 

steekproeven, omdat ze moeilijk objectiveerbaar zijn via indicatoren. De buurten zijn niet 

noodzakelijk indicatoren van het type van werkelijk en gewenst cliënteel en, wat meer is, 

bepaalde clubs bevinden zich buiten de steden.  

Het is volgens ons niet meteen noodzakelijk België in regio’s in te delen; wij zien geen a 

priori redenen om de markt van de clubs te ‘regionaliseren’. We moeten daarentegen de 

aandacht vestigen op twee andere elementen om de steekproef samen te stellen: de 

grootte van de discotheek (hoeveel personen kunnen er ontvangen worden?) en de 

plaats waar de discotheek zich bevindt (stedelijke zones of niet, verkeersaders, etc.). Het 

is moeilijk een beslissing te nemen zonder te beschikken over een inventarisering van de 

clubs naar gelang hun grootte en hun locatie. Als bepaalde types van clubs niet 

voldoende opgenomen kunnen worden in de steekproef (bijvoorbeeld: de grote clubs), 

verdient het de voorkeur een representatieve steekproef op basis van toeval, te 

vermijden. 

Het lijkt ons bovendien interessant onderscheid te maken tussen enerzijds vrijdag en 

zaterdag en anderzijds de andere dagen van de week. Tijdens deze twee dagen worden 

de discotheken het drukst bezocht. Afgezien daarvan zijn donderdag en zondag de dagen 

waarop de clubs het meest frequent open zijn. Clubs zijn zelden open op de andere 

avonden. Om rekening te houden met de dag van de week, stellen we voor om de test 

uit te voeren donderdag, vrijdag en zaterdag. We merken op dat de uitgaansplaatsen 

kunnen variëren naar gelang de verschillende perioden doorheen het jaar; denken we 

bijvoorbeeld maar aan de discotheken aan de Belgische kust tijdens de maanden juli en 

augustus.  

                                                 
52 http://www.brusselsinternational.be/wabxlint/visitor/out/out.jsp?cid=V.SOR.CLUB 



 128

 

Vervolgens dient er aandacht besteedt te worden aan de aanwerving en de opleiding van 

de testers. Het gaat hier om groepen van twee of drie mannen van vreemde 

(bijvoorbeeld: Turkse of Marokkaanse) en Belgische herkomst. Deze aanwerving is meer 

dan in voorgaande gevallen gebaseerd op het uiterlijk. De jongeren moeten 

bijeengebracht worden in koppels (of kleine groepjes). Twee groepen moeten naar elke 

discotheek gestuurd worden. Deze moeten gelijkaardig zijn wat hun algemene stijl 

betreft (kledij, haarsnit, verschillende accessoires, enzovoorts), hun gestalte, hun 

houding en hun gedrag. Het is echter noodzakelijk dat hun etnische origine herkend kan 

worden door de buitenwipper omdat, in tegenstelling tot de huisvestings- en 

arbeidsmarkt, het de enige gegeven indicatie is van hun origine (er worden geen namen 

opgegeven bij de ingang van discotheken). Wat betreft het uiterlijk moeten bovendien 

bepaalde voorbereidende uitstappen georganiseerd worden om het type van cliënteel te 

kunnen beoordelen. De groepen moeten gekleed, gecoiffeerd en uitgedost zijn zoals de 

normale vaste bezoekers van de club en naar gelang het type van feestje (techno, R’N’B, 

enzovoorts), opdat er voor de variabele van de ‘look’ gecontroleerd zou zijn.  

Naast deze aandachtspunten, moeten verdere instructies over het gedrag en de houding 

gegeven worden; het belangrijkste is zich te gedragen als een gewone klant.  

De supervisors moeten de testers eveneens psychologisch voorbereiden. Hoewel dit ook 

waar is voor de tests op de huisvestingsmarkt, is discriminatie zichtbaarder en directer in 

het geval van de tests in discotheken. De testers moeten hierop voorbereid zijn zodat ze 

niet op een gewelddadige manier reageren als ze discriminatie ondergaan. 

De opleiding is minder zwaar dan in de voorgaande gevallen omdat het van buiten leren 

van fictieve eigenschappen hier niet nodig is; het individu moet zijn eigen rol spelen, die 

van een persoon van een bepaalde herkomst die wil uitgaan en zich amuseren.  

 

Test: De test bestaat erin twee groepen van twee jongeren met verschillende herkomst 

naar de geselecteerde discotheken te sturen. Het doel is te weten te komen of ze al dan 

niet binnengelaten worden, of er een selectie uitgevoerd wordt. De volgorde van de twee 

groepen is wisselend. Er moet ongeveer een kwartier tijd gelaten worden tussen het 

passeren van de twee groepjes voorbij de buitenwipper om geen argwaan te wekken en 

opdat er andere groepjes tussen hen zouden binnenkomen. Het is echter niet wenselijk 

dat er meer tijd tussen gelaten wordt, gezien het feit dat clubs snel volzet kunnen raken. 

De groepen moeten aankomen bij de clubs rond hetzelfde tijdstip, tussen middernacht en 

één uur. Het is immers moeilijk om de impact van het tijdstip in te schatten omdat, als er 

een invloed is, die waarschijnlijk verbonden is met de drukte in de discotheek, die erg 

wisselend kan zijn.  

 

Na de test: De onderzoekers moeten de supervisor op de hoogte houden van het 

resultaat van de test (toegang of weigering) en hem uitvoerig beschrijven welke de 

reacties van de buitenwipper(s) waren. Elk resultaat moet dus geregistreerd worden. Bij 

de supervisor moet men eveneens terecht kunnen voor een zekere psychologische 

nazorg, wanneer bijvoorbeeld discriminatie ervaren werd. We merken op dat, zoals in de 
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andere tests, bepaalde gevallen niet bruikbaar zullen zijn, bijvoorbeeld als de club volzet 

is en er niemand meer toegang krijgt of als er een privé-feest plaatsvindt.  

     

 

 

 

2.4 Steekproefgrootte 

 

Wat zou de steekproefgrootte moeten zijn in deze drie gevallen? De grootte hangt af van 

meerdere factoren: de toelaatbare fout, de grootte van de totale ‘populatie’ op een 

gegeven moment, het belang van subgroepen, de mate van non-respons (hier zijn dat de 

bruikbare of niet bruikbare gevallen) en het budget. Omdat niet alle parameters al 

vastgelegd zijn in dit stadium, geven we hieronder al een benadering van wat de 

steekproef zou kunnen zijn. 

Als we het onzekerheidsniveau vastleggen op 0.05 (zodat het betrouwbaarheidsinterval 

95% bedraagt) en er een normale verdeling is, dan is de formule voor de 

steekproefgrootte de volgende53:  

 

n =       (1.96)² * N                     

      (1.96)² + I² * (N-1) 

 

waarin n de grootte van de steekproef is, N de grootte van het onderzochte universum is 

en I de breedte is van de foutenmarge. 

 

In het geval van de tests van gedrag op geaggregeerd niveau, moet er een realistische 

steekproef samengesteld worden, in het bijzonder wat betreft de kost van deze tests.  

Wat betreft de arbeids- en de huisvestingsmarkt, hebben we ervoor gekozen een 

steekproef samen te stellen voor elke regio en om de steekproef onder te verdelen in 

substeekproeven per sector of per type van woning. Dit laat toe de totale 

steekproefgrootte te beperken. De grootte van de totale populatie is moeilijk te 

definiëren omdat ze afhangt van de evolutie van de markt op het moment zelf, in de 

beoogde regio, en voor een gegeven sector of type van woning.  

In de eerste plaats dient men dus de sectoren en types van woningen te selecteren die 

men wil bestuderen. Het is realistisch om drie sectoren en drie types van woningen te 

kiezen. In het eerste geval, hebben we gezien welke criteria kunnen helpen bij het kiezen 

van sectoren. Men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de handel (verkoop van 

goederen), de industrie en commerciële diensten (leveren van diensten). In de sector 

van onroerende goederen zijn er veel mogelijke subcategorieën (stijl van appartementen 

– duplex, op de benedenverdieping, etc. -, van huizen – villa, arbeidershuis, fermette, 

enzovoorts); een selectie op voorhand is noodzakelijk, maar arbitrair. Wij stellen voor om 

                                                 
53 http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/q4.html 
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de studio’s van ongeveer 50 m², de appartementen met twee kamers en de huizen met 

drie of vier kamers als categorieën te nemen. Dit zijn herkenbare criteria in alle 

gespecialiseerde kranten en, bovendien, deze drie types kunnen, zeer algemeen gezien, 

verschillende levensfasen vertegenwoordigen (bijvoorbeeld, single, als koppel, als 

familie). 

De steekproef wordt, zoals gezegd, samengesteld op basis van nieuwe advertenties. De 

totale steekproef moet niet erg groot zijn, als we werken met de opdeling per sector / 

type woning en per regio. Een marge tussen 80 tot 110 bruikbare gevallen lijkt ons heel 

redelijk, in functie van het budget en van de bijzonderheden van de specifieke markt. 

Om tussen de 240 (minimum) en 330 (maximum) bruikbare gevallen te hebben per 

regio, moet men rekening houden met de gevallen die niet bruikbaar of geldig zijn. 

Volgens Bovenkerk bijvoorbeeld, is het nodig om (voor een steekproef van 175 bruikbare 

gevallen op de arbeidsmarkt) het aantal te verbubbelen (1992, p. 23). Men moet 

rekening houden met minstens een honderdtal gevallen welke niet bruikbaar zullen zijn 

op de arbeidsmarkt. Op de huisvestingsmarkt is deze vraag minder pertinent, gegeven 

de verschillende situatie van een werkzoekende en van een potentiële huurder. Wat 

betreft de arbeidsmarkt moet de steekproef in ieder geval een voldoende groot aantal 

spontane sollicitaties bevatten, als men het mogelijke effect van de manier van 

solliciteren wil analyseren.  

 

Wat betreft de discotheken is de aanpak verschillend omdat er geen onderverdeling is 

naar regio. Men moet daarentegen wel rekening houden met de grootte van de club 

(klein – middelmatig – groot) en met de plaats (stad – periferie). Als men een aselecte, 

representatieve steekproef van de verschillende discotheken in België wil trekken, moet 

men het totale aantal discotheken kennen. Bij wijze van voorbeeld: als er 500 bestaan, 

moet de steekproef 217 gevallen bevatten (toepassing van de formule met een 

toegelaten foutenmarge van 10%). Als er 1000 bestaan, stijgt de steekproefgrootte naar 

ongeveer 278. Dit geeft een idee van het aantal steekproefeenheden. In deze steekproef 

moeten de verschillende soorten voldoende vertegenwoordigd zijn om ze te kunnen 

bestuderen. Als dat niet het geval is, zal er onvermijdelijk een ondervertegenwoordiging 

van bepaalde soorten zijn. Als we de steekproefgrootte vergroten om hier rekening mee 

te houden en dit de steekproefgrootte al te sterk doet stijgen, kan men beter werken met 

substeekproeven. We herinneren eraan dat het uitvoeren van deze tests moet gebeuren 

op verschillende dagen van de week: men moet de steekproef herbeginnen op de drie 

bovenvermelde dagen. 

 

 

2.5 Verwerking van de gegevens 

 

Eens de gegevens verzameld zijn, moeten ze ingevoerd worden in een databestand opdat 

men ze zou kunnen verwerken. Bepaalde tests in het bijzonder moeten uitgevoerd 

worden. Een van de eerste tests is de ‘validiteitstest’ (Bovenkerk, 1992, p. 30). Deze test 
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laat toe zich ervan te verzekeren dat een bepaald type brief of een specifieke kandidaat 

geen systematisch effect heeft gehad op de test. Zonder in de details te treden, is de test 

voor de types van brieven gebaseerd op een berekening van de standaarddeviatie van de 

binomiale curve en die voor de kandidaten op de chi²-test die het verschil meet tussen 

de verwachte waarden en de werkelijke waarden. In het geval dat de verkregen 

coëfficiënt groter is dan de verwachte (bij een aantal gegeven vrijheidsgraden), ligt een 

groep aan de basis van een systematische vertekening.  

Vervolgens moeten de bestaande relaties tussen de variabelen vastgesteld worden. Om 

dat te doen moet echter eerst ingeschat worden of deze relaties statistisch significant zin 

met behulp van specifieke tests.  

Om vast te stellen of er een correlatie is tussen twee nominale variabelen (bijvoorbeeld, 

de gekregen behandelingen en de manier van solliciteren), kan men de chi²-test 

uitvoeren. Als de geobserveerde coëfficiënt afwijkt van de verwachte en als de chi² 

waarde significant is, is er een afhankelijkheid tussen de variabelen. Hoe groter het 

verschil is, hoe onwaarschijnlijker het is dat de verschillen tussen geobserveerde en 

verwachte frequenties toe te schrijven zijn aan het toeval. Men test of chi² significant 

hoger is dan 0, de waarde van chi² benadert immers 0 als er onafhankelijkheid is tussen 

de variabelen (afwezigheid van een relatie). We merken op dat de chi² sterk afhankelijk 

is van het aantal gevallen. Hoe groter dit aantal is, hoe groter de kans is dat verschillen 

tussen de geobserveerde en de verwachte frequenties niet te wijten zijn aan toeval.  

Een test voor associatie tussen twee nominale variabelen is Cramer’s V. Deze test is 

minder afhankelijk van het aantal cases en laat toe te zien of er een verband is tussen 

twee variabelen. Hoe dichter Cramer’s V 1 benadert, hoe sterker de relatie is.  

Ten slotte verdient het de voorkeur beroep te doen op een loglineaire analyse als men 

tegelijkertijd de effecten van drie (of meer) kwalitatieve variabelen wil analyseren (zie 

Cramer, 2003). 

 

 

2.6 Conclusie 

 

We hebben verschillende mogelijke testscenario’s uiteengezet. Voor elk gedeelte van 

deze tests hebben ethische en praktische overwegingen met betrekking tot 

uitvoerbaarheid en efficiëntie ons geleid bij het nemen van beslissingen, maar veel 

andere scenario’s zijn natuurlijk denkbaar. We hebben bijvoorbeeld getracht de hinder 

die deze tests zouden kunnen veroorzaken tot een minimum te beperken (bijvoorbeeld 

het werken door middel van C.V.’s voor de arbeidsmarkt). We wilden ook de mogelijke 

psychologische impact van bepaalde ervaringen voor de testers niet verwaarlozen, 

waaruit volgt dat belang werd gehecht aan de opvolging van de testers tijdens elke fase.  

Bovendien is het zeer belangrijk te herinneren aan het doel van dergelijke tests. Deze 

laten toe de bestaande discriminatie vast te stellen en in te schatten. We hebben er bij 

het nemen van onze beslissingen dus veel aandacht aan besteed dat de tests de realiteit 

weergeven en ze niet in een of andere richting te vertekenen. Het gaat ons er eveneens 
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niet om bepaalde mensen of bedrijven te beschuldigen: het gaat om geaggregeerde 

gedragstests. Het onderzoek heeft dus betrekking op het algemene en niet op het 

individuele niveau. Er zal geen enkele echte naam van personen, bedrijven, kantoren, 

discotheken vermeld worden. Het doel van de geaggregeerde tests is dus volledig 

verschillend van dat van de situatietests, die als wettelijk bewijs van discriminatie 

dienen. Dat is een van de redenen waarom we willen vermijden dat de geteste personen 

of entiteiten geïnformeerd worden dat ze getest zijn. Ze verwittigen zou ze kunnen 

verontrusten, terwijl de tests geen enkele directe consequentie voor hen hebben en het 

zou een klimaat van achterdocht kunnen creëren dat ongunstig is voor toekomstig 

onderzoek.  
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C. Analyse van bestaande databestanden 

 

In dit derde luik van het rapport vestigen we de aandacht op het gebruik van 

databestanden om de sociale positie van etnische minderheden en etnische discriminatie 

vast te stellen. In het eerste gedeelte bespreken we met welke methoden discriminatie 

kan afgeleid worden uit dergelijke databestanden, in het tweede deel gaan we na welke 

bestanden er momenteel beschikbaar zijn in België. Het is niet de bedoeling om voor 

ieder bestand na te gaan of er al dan niet discriminatie uit kan worden afgeleid, daarvoor 

is een meer gedetailleerde studie nodig. Het gaat dus in de eerste plaats om gegevens 

die toelaten om de sociale positie van etnische minderheden te bepalen.  
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1. Inleiding bij multivariate statistische methoden 
 

 

De ‘indirecte methoden’, ofwel de ‘multivariate statistische methoden’, zijn een volgende 

mogelijke manier om discriminatie te meten. Deze methoden worden ‘indirect’ genoemd 

omdat er geen rechtstreekse informatie over discriminatie aan te pas komt. Volgens 

Blank e.a. (2004, p188) zijn observatiestudies in combinatie met statistische analyses de 

meest gebruikte manier waarop onderzoekers raciale verschillen en discriminatie 

onderzocht hebben. Deze benadering is nogal technisch, maar we zullen proberen het 

overzicht intuïtief begrijpbaar te maken. 

 

Wat is nu de algemene procedure? Eerst wordt de globale etnische achterstand in een 

bepaald domein in kaart gebracht. Een Belgisch voorbeeld is het onderzoek van Neels en 

Stoop (2000), die de beroepsstatus van de Turkse, Marokkaanse en Belgische mannen 

van 18 tot 29 jaar oud, onderzochten. Ook de verschillen in andere levensdomeinen 

kunnen het voorwerp van onderzoek zijn. Wat betreft opleiding, kunnen bijvoorbeeld 

‘schoolprestaties’ bestudeerd worden. Een volgende stap is het zoeken naar mogelijke 

oorzaken voor deze verschillen en het isoleren van het effect van ‘ras’ of etniciteit. Dit 

effect kan dan toegewezen worden aan discriminatie. Voor deze aanpak hebben 

onderzoekers dus informatie nodig over de sociale positie(s) van de verschillende raciale 

of etnische groepen, aangevuld met andere variabelen die gebruikt kunnen worden om 

de mogelijke rol van discriminatie op basis van ‘ras’/etniciteit af te leiden. De reden dat 

deze andere variabelen nodig zijn, is omdat er door het gebrek aan controle bij het 

toewijzen van de behandelingscondities aan de subjecten, gecompenseerd moet worden 

door statistisch te controleren voor mogelijke interfererende (‘confounding’) variabelen. 

Binnen deze aanpak van “statistische decompositie”, bestaan twee belangrijke methoden 

om de raciale verschillen te ontleden (Holzer en Ludwig, 2003; Darity en Mason, 1998; 

Blank e.a., 2004). Het basismodel is een regressiemodel met ‘ras’- of etniciteitspecifieke 

intercepten, dat veronderstelt dat de effecten van de andere variabelen (bijvoorbeeld 

onderwijs) gelijk zijn voor etnische groepen. Een ander, flexibeler model heeft ‘ras’- of 

etniciteitspecifieke regressiemodellen, die interactie-effecten toelaten tussen 

‘ras’/etniciteit en de andere controlevariabelen. Statistische decompositie is een krachtige 

manier om informatie samen te brengen over een aantal van de factoren die ten 

grondslag liggen aan groepsverschillen. De volgende bladzijden, waarin deze 

decomposities meer in detail worden besproken, zijn in belangrijke mate geïnspireerd 

door het boek Measuring racial discrimination uit 2004 (editors: Rebecca Blank, Marilyn 

Dabady and Constance Citro). Dit boek is het resultaat van de gemeenschappelijke 

inspanning van het Panel on Methods for assessing Discrimination, gesticht door het 
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Committee on National Statistics in de VS in 2001. Zij werkten gedurende verschillende 

jaren aan het herbekijken en beoordelen van de bestaande methoden om discriminatie te 

meten en aan het identificeren van nieuwe benaderingen. Het panel bestond uit een 

diverse groep van experts op het vlak van strafrecht, economie, psychologie, openbaar 

beleid, sociologie en statistiek. Het boek is dan ook een uitstekend referentiewerk wat 

betreft de huidige stand van zaken bij het meten van discriminatie. Leden van het panel 

waren: Joseph Altonji, Alfred Blumstein, Lawrence Bobo, Danelle Dessaint, John Donohue 

III, Roberto Fernandez, Stephen Fienberg, Susan Fiske, Glenn Loury, Samuel Lucas, 

Douglas Massey, Janet Norwood and John Rolph, Marisa Gerstein, Agnes Gaskin and 

Maria Alejandro. 

 

De meest klassieke manier om discriminatie te schatten door het ontleden van 

verschillende posities volgens ‘ras’, is door deze verschillen uit te splitsen in ‘verklaarde’ 

en ‘onverklaarde’ componenten. Dit standaard multiple regressiemodel wordt typisch 

gebruikt om discriminatie op de arbeidsmarkt te onderzoeken, en ook – maar in mindere 

mate – in huisvesting. Blank e.a. (2004) nemen als voorbeeld de vergelijking van 

posities van blanke en zwarte mannen. De eenvoudigste formulering wordt weergegeven 

door het regressiemodel: 

 

Yi = β0 + γRi + Xiβ + ui 

 

Waarin de afhankelijke variabele Yi het resultaat is dat ons interesseert, bijvoorbeeld het 

loon, met i als index voor de individuen in de steekproef; R is een indicatorvariable voor 

‘ras’ die de waarde 1 aanneemt voor zwarten en 0 voor blanken; Xi is een set van 

variabelen die relevant geacht wordt voor het bepalen van Yi; β0 is het intercept; β is een 

vector van coëfficiënten van de variabelen in Xi op een gegeven moment; de coëfficiënt γ 

stelt het verschil voor tussen de groepen in de gemiddelde waarde van Y, dat niet 

verklaard wordt door verschillen in X; en de errorterm ui geeft het effect weer van 

andere factoren die Yi beïnvloeden. De coëfficiënten γ en β en ui zijn zo gedefinieerd dat 

het gemiddelde ui niet gerelateerd is aan Ri en Xi. 

Stel dat Yb en Xb de gemiddelden zijn van Y en X voor zwarte mannen, en dat Yw en Xw 

de gemiddelden zijn van Y en X voor blanke mannen. In dit concrete voorbeeld, is Y het 

loon. Het gemiddelde verschil tussen de groepen is: 

 

Yw - Yb 

 

En het verschil kan ontleed worden als volgt: 
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Yw - Yb = γ+ (Xw - Xb)β 

 

De term (Xw - Xb)β is de bijdrage van groepsverschillen in de geobserveerde 

eigenschappen X aan de  ‘raciale’ kloof in Y. Blank e.a. (2004) geven als voorbeeld dat 

studies van de loonkloof bijna altijd een maat voor onderwijsniveau bevatten onder de 

variabelen X. Het product van het verschil in onderwijsniveau tussen blanken en zwarten 

en de coëfficiënt die onderwijsniveau relateert aan Y (dit is β), is de bijdrage van het 

verschil in onderwijsniveau aan de totale inkomenskloof. De parameter γ is het deel van 

het groepsverschil in de gemiddelden van Y dat niet verklaard wordt door het verschil in 

Xw en Xb, gegeven de wegingen β die de X variabelen hebben op een gegeven moment. 

Deze parameter is een ‘catch-all’, een containerparameter, die zowel de effecten van 

groepsverschillen in weggelaten factoren bevat, die Y zouden beïnvloeden mocht er geen 

discriminatie zijn, als het effect van discriminatie (uit Blank e.a., 2004, p121/2). Hoewel 

Blank en haar collega’s terecht opmerken dat de y parameter een ‘catch-all’ effect 

voorstelt, stellen Holzer en Ludwig (2003) dat deze coëfficiënt typisch geïnterpreteerd 

wordt als een maat voor discriminatie. Dit is misleidend omdat het ook de effecten kan 

bevatten van niet-geobserveerde groepsverschillen die Y bepalen, wanneer er toch geen 

discriminatie is. Later zullen we uitgebreider terugkomen op dit knelpunt.  

 

Eerst zullen we ons echter concentreren op de tweede techniek om raciale/etnische 

verschillen in posities te ontleden. Deze techniek werd meer recent ontwikkeld en is 

flexibeler. In tegenstelling tot bovenstaand model, waar enkel het intercept kan variëren, 

laat deze techniek toe dat ook de hellingen van de coëfficiënten β kunnen variëren tussen 

groepen (in Holzer en Ludwig, 2003, p1152; Blank e.a., 2004; zie bijvoorbeeld Blinder, 

1973 en Oaxaca, 1973). Om dit te illustreren met het vorige voorbeeld: in deze 

benadering wordt een interactie tussen onderwijsniveau en ‘ras’/etniciteit ook toegelaten 

(dit wil zeggen: het wordt toegelaten dat het effect van onderwijsniveau op loon 

verschillend is voor blanken en zwarten). Deze benadering wordt ook wel ‘the Blinder 

(1973) - Oaxaca (1973) decomposition’ genoemd. We zullen ons voor de verduidelijking 

van deze techniek opnieuw baseren op de tekst van Blank e.a. (2004). Stel dat Ywi en Ybi 

bepaald worden door de vergelijkingen  

 

Yi = β0w + Xiβw + ui (voor blanken) 

 

Yi = β0b + Xiβb + ui (voor zwarten) 

 

waarin βw en βb zo gedefinieerd worden dat E(uwi | X wi) = 0 en E(ubi | X bi) = 0.  

Bijgevolg zijn de gemiddelden van Yi voor blanken en zwarten respectievelijk 
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Yw = β0w + Xwβw 

en 

Yb = β0b + Xbβb 

 

Het verschil in het gemiddelde kan geschreven worden als volgt: 

 

Yw - Yb = (Xw - Xb)βw + [(β0w - β0b) + (βw - βb) Xb] 
  

In deze vergelijking is de eerste term in de ontleding het stuk van de totale kloof dat 

verklaard kan worden door gemiddelde verschillen in de eigenschappen van blanken en 

zwarten, gebruik makende van de coëfficiënten van blanken (βw) als de weegfactoren. 

Met andere woorden, het is het stuk van de kloof in Y dat weggewerkt zou worden als het 

deel van de kloof veroorzaakt door de X-variabele(n) gedicht zou worden en als de 

afhankelijkheid van Y ten opzichte van X hetzelfde zou zijn voor blanken en zwarten. De 

tweede term is het ‘onverklaarde’ stuk van de kloof in Y; namelijk: het verschil als gevolg 

van de differentiële relatie tussen eigenschappen en posities, dit zijn de 

regressieparameters, en het verschil tussen de intercepten (β0w - β0b). Hiernaar wordt 

vaak verwezen als het deel dat te wijten is aan discriminatie. Opnieuw, deze terminologie 

is misleidend – waarom zullen we later uitleggen wanneer we het hebben over de 

valkuilen eigen aan deze methode. 

 

Het gemiddelde verschil tussen de posities kan daarnaast ook als volgt ontleed worden  

 

Yw - Yb = (Xw - Xb)βb + [(β0w - β0b) + (βw - βb) Xw] 

 

Deze alternatieve ontleding gebruikt de coëfficiënten van het model voor zwarten om de 

gevolgen van de groepsverschillen in X voor Yw - Yb te bepalen en gebruikt het 

gemiddelde van X voor blanken om de gevolgen te bepalen van het verschil (βw - βb) in 

de hellingen. De eerste term is het stuk van de totale kloof dat geëlimineerd zou worden 

als de kloof in X gedicht zou worden en als de afhankelijkheid van Y ten opzichte van X 

hetzelfde zou zijn voor blanken en zwarten. De tweede term is het ‘onverklaarde’ stuk 

van de kloof in Y. Deze tweede ontleding levert soms resultaten op die vrij verschillend 

zijn ten opzichte van de eerste (Blank e.a., 2004). 

 

Deze methoden laten ons toe om causale gevolgen te trekken uit geobserveerde 

gegevens. Blank e.a. (2004) stellen dat de gevolgtrekking dat ‘ras’ een causaal effect 

heeft op een bepaalde positie - als gevolg van raciale discriminatie - in essentie afgeleid 
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is via het construeren van een set statistische correlaties met behulp van andere 

informatie en via het maken van bepaalde veronderstellingen, welke geformaliseerd zijn 

in een model van hoe het bestudeerde proces gepercipieerd wordt te werken. 

Theoretische modellen en gepaste data zijn dus een sine qua non voor dit soort van 

statistisch modelleren. Om causale gevolgtrekkingen te kunnen afleiden uit 

geobserveerde data, is het noodzakelijk om assumpties en voorwaarden te specificeren 

die falsifieerbaar zijn. Om causale gevolgtrekkingen af te leiden uit regressies van 

geobserveerde data, moet er bovendien substantiële voorkennis zijn over de 

mechanismen die de data genereerden, om de noodzakelijke veronderstellingen te 

kunnen verifiëren. Voor alle duidelijkheid zullen we nu een meer specifiek voorbeeld 

uitwerken, opnieuw gebaseerd op het werk van Blank en haar collega’s. We zullen echter 

alleen de grote lijnen schetsen, voor meer details refereren we naar het werk van het 

panel (Blank e.a., 2004, p130-137). Blank e.a. construeren een voorbeeld waarin het 

uitkomst y de kans is om aangenomen te worden door een bepaalde firma voor een 

bepaalde job. Om een juist model te ontwikkelen voor dit fenomeen, moet de 

onderzoeker een goed begrip hebben van het proces dat y zou bepalen, zowel in de 

aanwezigheid als in de afwezigheid van discriminatie. De onderzoeker heeft daarvoor 

informatie nodig over de legitieme criteria (bijvoorbeeld ervaring of opleiding) gebruikt 

door de personeelsverantwoordelijke van de firma om sollicitanten voor de positie te 

beoordelen. Voor de eenvoud veronderstellen Blank en haar collega’s (2004) dat alle 

relaties tussen de variabelen lineair zijn (dit is al een sterke assumptie). X1, X2, Z en Q 

bepalen productiviteit (P) volgens 

 

P = X1B1 + X2B2 + ZG1 + QG2 

 

X1 zijn de factoren die gekend zijn door zowel de onderzoeker als de werkgever 

(bijvoorbeeld opleiding of werkervaring, of andere variabelen die gemakkelijk 

waarneembaar zijn uit een sollicitatiebrief); X2 zijn een set van factoren die de werkgever 

kent, maar de onderzoeker niet (bijvoorbeeld de prestatie van een sollicitant in een 

interview); Z is een set van variabelen die de onderzoeker kent, maar de werkgever niet, 

dat kan bijvoorbeeld informatie omvatten die verzameld is als deel van een survey bij de 

sollicitanten; stel ten slotte dat Q een set van factoren is die de productiviteit 

beïnvloeden, maar noch door de werkgever noch door de onderzoeker geobserveerd 

worden. B1, B2, G1 en G2 zijn de gewichten die staan voor het belang van elke set van 

factoren bij het bepalen van de productiviteit in de job. Deze vergelijking specificeert wat 

de beslissingscriteria zouden zijn voor een rationeel bedrijf dat de meest productieve 

kandidaten wil aanwerven: een rationeel bedrijf zal zijn aanwervingsbeslissingen baseren 

op de verwachte productiviteit van de sollicitanten, gegeven de informatie die het heeft, 
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zijnde X1 and X2. In dit model heeft ‘ras’ (R) geen effect op productiviteit, omdat het een 

model is voor aanwerven in afwezigheid van discriminatie. Deze assumptie laten we 

vallen later in dit voorbeeld. De verwachtingen van het bedrijf van de productiviteit, 

gegeven de informatie waarover het beschikt (X1 en X2), kan geschreven worden als E(P| 

X1, X2). Dit is een functie van de informatie die het bedrijf heeft, dus zonder de 

verwachte waarde van de informatie die het niet heeft (Z en Q). De verwachte waarden 

van Z en Q, gegeven X1 and X2, zijn E(Z| X1, X2) en E(Q| X1, X2). Deze moeten gewogen 

worden volgens hun belang als determinant van productiviteit, namelijk B1, B2, G1 en G2. 

Dus  

 

E(P| X1, X2) = X1B1 + X2B2 + E(Z| X1, X2) G1 + E(Q| X1, X2) G2 

 

Om terug te komen op de aanwervingsbeslissing voor een rationeel niet-discriminerend 

bedrijf, is de functie voor de kans op aanwerven 

 

y = constant + a1 [E(P| X1, X2)] + u ; a1 > 0 

 

De term u omvat de toevallige fouten bij het aanwerven, alsook het feit of een individu 

met een bepaalde set van eigenschappen aangeworven zal worden op een gegeven 

moment. Dit laatste zal beïnvloed worden door toevallige variatie in de kwaliteit van de 

andere sollicitanten op dat moment. We veronderstellen dat deze beide bronnen niet 

gerelateerd zijn met ‘ras’ (R). Merk op dat R geen rol speelt in de vergelijking van 

aanwerving voor een niet-discriminerend bedrijf, zelfs als R gerelateerd zou zijn met Z of 

Q en dus gecorreleerd is met P. 

 

Nu laten we de mogelijkheid toe dat een bedrijf discrimineert en zijn beslissingen dus 

zowel baseert op de verwachte productiviteit als op het ‘ras’ van de sollicitant. De functie 

voor aanwerving wordt dan 

 

y = constant + (1-α)a1[E(P| X1, X2)] + αR + u ;0≤ α≤ 1 

 

waarin α het relatieve gewicht is dat toegekend word aan ‘ras’ door de 

personeelsverantwoordelijken van het bedrijf en 1-α het relatieve gewicht toegekend aan 

productiviteit. In tegenstelling tot de situatie voor een niet-discriminerend bedrijf, waarin 

het toevoegen van R aan de bovenstaande vergelijking een coëfficiënt van nul zal 

opleveren, zal α niet nul zijn voor een discriminerend bedrijf wanneer bovenstaande 

vergelijking wordt geschat. 
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Wat kunnen we concluderen uit deze discussie? Blank e.a. (2004) vestigen de aandacht 

op vier punten. (1) De onderzoeker moet een goed begrip hebben van hoe het bedrijf 

zou handelen in afwezigheid van discriminatie. Dit begrip moet de onderzoeker leiden in 

zijn of haar zoektocht naar controlevariabelen (X1, X2). (2) De onderzoeker moet weten 

hoe het bedrijf productiviteit voorspelt en moet over de data beschikken die het bedrijf 

gebruikt, er mogen dus geen X2 variabelen zijn. (3) Men moet weten dat het bedrijf geen 

Z gebruikt bij zijn beslissing tot aanwerven. Anders zou het gemakkelijk zijn om een 

foutieve gevolgtrekking over α af te leiden uit een gezamenlijke analyse van 

productiviteit en aanwervingbeslissing zelfs als er geen weggelaten X2 variabelen zouden 

zijn. Bijvoorbeeld: het zou kunnen dat de onderzoeker data heeft over de prestaties op 

tests die afgenomen werden als deel van een survey en niet geobserveerd werden door 

bedrijven. (4) Men moet voldoende weten over de relatie tussen y en E(P| X1, X2) om in 

staat te zijn een functie te specificeren die y aan X1 relateert. Deze functie moet, 

gegeven de data, een goede benadering zijn en schatbaar zijn. Verder moeten de 

gespecificeerde relaties lineair zijn. Zelfs als dat het geval is, zal de onderzoeker in een 

typische studie niet weten of dit al dan niet zo is en zal hij flexibele functionele vormen 

moeten gebruiken, matching technieken, of beide.  

 

We willen tot slot van dit voorbeeld nog opmerken dat deze analyses voorgesteld zijn op 

het niveau van het bedrijf, maar dit niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. Dergelijke 

statistische methodes kunnen, mits de nodige aanpassingen in de gekozen variabelen en 

modellen, ook toegepast worden op macro-niveau, en in andere settings van het 

maatschappelijke leven.  

 

 

Om dit hoofdstuk af te sluiten, zullen we meer algemeen ingaan op de pro’s en contra’s 

van deze methode. Deze multivariate statistische methodes kunnen overtuigend 

discriminatie aantonen voor zover dat de controlevariabelen in X (gecorreleerd met 

groepslidmaatschap) volledig zijn. Maar etnische achterstelling kent vele oorzaken, welke 

in een complexe wisselwerking staan. Daardoor is het erg moeilijk om volledig te zijn bij 

het beschouwen van alle oorzaken van etnische benadeling in één studie. Dit betekent 

dat het mogelijk is dat andere factoren, naast discriminatie, verantwoordelijk zijn voor 

het ‘onverklaarde’ deel van de schatting. Met andere woorden: er kan een 

ongeobserveerde heterogeniteit aan de basis liggen van de etnische of raciale kloof. 

Bovendien kunnen niet alleen ontbrekende variabelen, maar ook onvolledige 

operationaliseringen ongeobserveerde heterogeniteit veroorzaken. Holzer en Ludwig 

(2003, p1152) stellen bijvoorbeeld dat de standaard variabelen voor menselijk kapitaal, 

zoals opleiding en werkervaring, een deel van de relevante verschillen wat betreft 
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vaardigheden die blanken en zwarten meebrengen naar de arbeidsmarkt, niet dekken. 

Deze vertekening kan tot op een zekere hoogte gecompenseerd worden door ander 

metingen van vaardigheden, zoals testscores en/of taalvaardigheid, toe te voegen aan de 

vergelijkingen. De resulterende schatting van discriminatie vermindert dan vaak in 

grootte, maar wordt gezien als zijnde een meer accurate meting van de verschillende 

behandeling van groepen. Deze vertekening wordt ook de omitted variable (‘weggelaten 

variabele’) bias genoemd. 

Een andere kritiek op deze benadering is het probleem van de opgenomen variabelen 

(‘included variable problem’), een endogeniteits-bias (Yinger 1998). Dit komt voor 

wanneer een aantal van de verklarende variabelen beïnvloed wordt door de actoren 

wiens discriminerend gedrag bestudeerd wordt. Als voorbeeld neemt Yinger (1998) het 

geval waarin een autoverkoper weigert leningen te verstrekken aan mensen van etnische 

minderheden; het opnemen van de variabele ‘leningen verkregen door kopers’ zou een 

schatting van discriminatie in autoprijzen kunnen vertekenen in negatieve zin, omdat de 

discriminatie al deel uitmaakt van de controlevariabelen. De controlevariabelen kunnen 

dus zelf discriminatie in zich dragen. Holzer and Ludwig (2003) noemen dit 

‘overcontroleren’ en dit kan de absolute waarde van de indicator van discriminatie 

vertekenen in negatieve zin. Zelfs een aantal standaard controlevariabelen, zoals 

opleidingsniveau, kunnen leiden tot onderschattingen van discriminatie, wanneer 

vaardigheidsvereisten voor de job zelf een raciale bias hebben of op een andere manier 

overbodig zijn. Een voorbeeld is de rol van vroegere discriminatie. Als er een 

systematische discriminatie is bij het toelaten van studenten tot hoger onderwijs en als 

het niveau van scholing als vanzelfsprekend en onproblematisch beschouwd wordt in de 

analyse van arbeidsmarktresultaten, dan zal deze systematische discriminatie niet 

opgespoord worden en niet terug te vinden zijn in de resultaten. De totale hoeveelheid 

discriminatie die leidt tot etnische benadeling in een bepaald domein zal dus onderschat 

worden; als men echter alleen geïnteresseerd is in het niveau van discriminatie in dat 

ene domein (i.e. de arbeidsmarkt), is dit niet zo een groot probleem. Als men echter de 

discriminatie in het algemeen wil inschatten, over verschillende levensdomeinen heen, is 

dit wel problematisch. 

Een derde kritiek die Yinger (1998), en wij met hem, formuleert is wat hij noemt de 

diverting variable (divergerende variabelen) bias. Deze vertekening treedt op wanneer 

een variabele die geen legitieme controlevariabele is, maar wel gecorreleerd is met ‘ras’ 

of etniciteit, opgenomen wordt in de regressie. De kern van deze kwestie is hoe te 

definiëren welke variabelen ‘legitiem’ zijn. Illegitieme controlevariabelen kunnen een deel 

van het effect van ‘ras’ of etniciteit op zich nemen en leiden tot de conclusie dat er geen 

discriminatie is, terwijl dat eigenlijk wél het geval is. Legitieme controlevariabelen zijn 

deze geassocieerd met iemands kwalificaties om een huis te huren of te kopen, of met 
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zijn of haar kwalificaties een job te verwerven, enzovoort. Het probleem is dat het kan 

dat verhuurders/managers/… hun beslissingen baseren op variabelen die niet legitiem 

zijn in deze betekenis. We zullen opnieuw een voorbeeld gebruiken van Yinger (1998). 

Stel dat huisbazen een bepaalde vuistregel gebruiken die niet langer verband houdt met 

hun winst (hoewel wij er in tegenstelling tot Yinger, twijfels bij hebben dat ‘winst’ een 

gerechtvaardigd criterium is), namelijk dat mensen met bepaalde beroepen betere 

huurders zijn en lagere huurprijzen zouden moeten betalen. Als zwarten 

ondervertegenwoordigd zijn in deze beroepen, dan zal het controleren voor beroep in een 

regressieanalyse om de huurprijzen te verklaren, leiden tot een onderschatting van 

discriminatie tegen zwarten. Bij het uitvoeren van dit soort van onderzoek, is het dus 

belangrijk te overdenken welke controlevariabelen gerechtvaardigd zijn. Dit hangt af van 

de omstandigheden en het onderwerp van studie, dus we zullen dit hier niet verder 

bespreken. Het zou echter duidelijk moeten zijn dat het eenvoudigweg testen of de 

controlevariabele statistisch significant is, niet voldoende is. 

We kunnen besluiten dat het controleren of niet controleren voor bepaalde variabelen 

cruciaal is wanneer statistische methoden gebruikt worden om discriminatie in te 

schatten, het over- en onderschatten van de mate van discriminatie zijn allebei 

realistische valkuilen (zie ook Altonji en Blank, 1999, p3153). Transparantie vanwege de 

onderzoeker is daarom noodzakelijk wanneer hij of zij de variabelen en hun 

operationalisering bespreekt. 

 

Twee meer algemene punten van kritiek werden geformuleerd door Holzer en Ludwig 

(2003) en Blank e.a. (2004). De eerstgenoemden stelden dat de regressiemethode op 

zich een beperking kan vormen in de standaard regressie-benadering van discriminatie. 

Meer specifiek vereist regressie vrij sterke assumpties over de functionele vorm van de 

relatie tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen in kwestie. Blank e.a. (2004) 

wijzen op de vertekening bij de steekproefselectie: dit is het geval wanneer de 

onderzoeker systematisch (niet toevallig) de subjecten overslaat waarvan de 

eigenschappen verschillen van deze van de individuen die wel vertegenwoordigd zijn in 

de gegevens. De auteurs citeren het voorbeeld waarin lonen geobserveerd worden van 

de personen die de arbeidsmarkt betreden en werk vinden. Mensen die werk hebben 

gezocht en gevonden hebben waarschijnlijk betere marktkansen dan mensen die niet 

werken. Ondanks het feit dat deze zaken erg belangrijk zijn om te vermelden, zijn dit 

eerder algemene problemen bij kwantitatief onderzoek in de sociale wetenschappen. In 

het licht van dit rapport, zou het ons te ver leiden deze problemen verder uit te spitten. 

Beide werden uitvoerig behandeld in de literatuur van de sociale wetenschappen (zie 

bijvoorbeeld Dillman, 1978; Chatterjee en Price, 1991 voor enkele basisnoties 

betreffende deze zaken). Tot slot laat deze techniek ons niet toe een onderscheid te 
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maken tussen verschillende vormen van discriminatie, zoals openlijke, impliciete, 

institutionele, persoonlijke,… discriminatie. Het is daarentegen wel erg nuttig om de 

relatieve significantie van discriminatie ten opzichte van andere factoren die bijdragen tot 

etnische achterstelling te bestuderen. Als men de etnische kloof wil bestuderen en wil 

weten wat het relatieve aandeel is van alle factoren, met inbegrip van discriminatie, is dit 

waarschijnlijk de uitgelezen methode. Het aandeel van de verschillende oorzaken, een 

proxy voor discriminatie inbegrepen, kan vrij gemakkelijk vergeleken worden (hoewel 

voorzichtigheid geboden is). Verder kunnen metingen doorheen de tijd plaatsvinden, en 

dit op verschillende plaatsen en in verschillende levensdomeinen. 
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2. Beschikbare gegevens over etnische minderheden in België 
 

2.1 Inleiding 

 

De Raad van de Europese Unie is een sterke voorstander van het verruimen van de 

kennis over de socio-economische positie en discriminatie van etnische 

minderheidsgroepen, bovendien wordt kennisuitbreiding actief aangemoedigd binnen de 

lidstaten via het Community Action Programme to combat Discrimination54. De Raad acht 

een efficiënt beleid gericht tegen deze sociale problematieken enkel mogelijk wanneer 

het gebaseerd is op een grondige kennis van de feiten. De oorsprong van deze Europese 

aandacht voor etnische discriminatie en achterstelling vinden we terug in Artikel 13 van 

het Verdrag van Amsterdam, dat de lidstaten unaniem goedkeurden in 1997. Dit artikel 

laat de lidstaten toe om discriminatie op basis van geslacht, raciale of etnische afkomst, 

geloof, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie te bestrijden. Later werd het verder 

aangevuld met de zogenaamde Race Directives, met name de Racial Equality directive 

(2000/43/EC) en de Employment Equality directive (2000/78/EC), die respectievelijk een 

kader bieden voor gelijke behandeling van personen ongeacht hun raciale of etnische 

afkomst en hun gelijke behandeling in tewerkstelling55. In deze richtlijnen wordt ook 

zogenaamde indirecte discriminatie expliciet erkend en gedefinieerd. «Indirect 

discrimination shall be taken to occur when an apparently neutral provision, criterion or 

practice would put persons of a racial or ethnic origin at a particular disadvantage 

compared with other persons[…]». Deze definitie - waarin indirecte discriminatie 

onzichtbaar is op het individuele niveau - impliceert dat indirecte discriminatie enkel kan 

worden vastgesteld door middel van de negatieve gevolgen die het teweegbrengt bij 

bepaalde etnische of ‘raciale’ groepen op een geaggregeerd niveau. Het aantonen van 

indirecte discriminatie kan dus enkel door het “onzichtbare zichtbaar te maken” (Medis 

project – Europan Union 2004, p6) op het niveau van de groepen. Statistische gegevens 

worden met andere woorden essentieel om indirecte discriminatie op te sporen en zijn 

onontbeerlijk voor het evalueren en implementeren van een gedegen beleid. Het is zelfs 

zo dat de Race Directives gerechtelijke organen expliciet toelaten statistisch bewijs te 

gebruiken in het bewijzen van (indirecte) etnische discriminatie. In schril contrast met 

deze recente, grote nood aan gegevens door de ratificering van deze richtlijnen in de 

lidstaten, staat de schaarste, fragmentatie en inconsistentie van data welke het opvolgen 

van een dergelijk beleid mogelijk moet maken. Dit hoofdstuk is er niet op gericht een 

voorstel tot een bepaalde dataverzameling te doen, het is bescheidener van opzet. Het 

                                                 
54 voor de wettelijke basis, zie 2000/750/EC 
55 http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/legis/lgdirect_en.htm 
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wil de bronnen die al voorhanden zijn in België over etnische achterstand en discriminatie 

op verschillende domeinen bundelen. Op dit ogenblik bestaan er immers al – zij het 

beperkte – gegevens over de positie van bepaalde etnische minderheden, maar deze zijn 

vaak verspreid over verschillende instanties en organisaties. Dit hoofdstuk wil een 

overzicht bieden van de voornaamste bronnen, zodat deze in de toekomst overzichtelijk 

samengebracht kunnen worden om een algemeen beeld te schetsen van de sociale 

positie van deze groepen in onze maatschappij, en ook om de evolutie ervan te kunnen 

bestuderen en evalueren. Wij zullen ons beperken tot gegevensbronnen die regelmatig 

up-to-date worden gehouden zodat ze toelaten een eventuele evolutie van achterstand of 

discriminatie in kaart te brengen, wat een meer gerichte monitoring mogelijk zal maken. 

De databronnen die we beschouwen moeten toelaten de gegevens te differentiëren naar 

verschillende etnische en/ of afkomstgroepen. 

 

Ondanks het feit dat geaggregeerde statistische informatie een voorwaarde is geworden 

voor het formuleren en evalueren van het overheidsbeleid, vrezen velen het potentiële 

misbruik waartoe deze dataverzameling kan leiden, en in het verleden al geleid heeft met 

gruwelijke gevolgen. Deze spanning tussen het recht op informatie en het recht op 

vrijheid wordt algemeen erkend en tot op heden is er het laatste woord nog niet over 

gezegd (Goldston 2000). Mits de nodige wetten en veiligheidsvoorschriften, zijn wij van 

mening dat gegevens over discriminatie en socio-economische achterstelling van 

bepaalde etnische groepen zeer waardevol kunnen zijn voor het informeren, ontwikkelen 

en evalueren van een beleid dat gericht is tegen deze sociale onrechtvaardigheden.  

 

Bulmer (2004) onderscheidt verschillende types gegevens al naargelang hun oorsprong, 

welke ons kunnen helpen bij het opsporen van een eventuele achterstelling van bepaalde 

etnische groepen. Eerst vernoemt hij administratieve data, wat de bijproducten zijn van 

bepaalde administratieve processen. Vervolgens kunnen we gebruik maken van gegevens 

uit de bevolkingscensus en gegevens uit bepaalde bevolkingsregisters. Tenslotte zijn er 

ook de gegevens uit sociaal-wetenschappelijke surveys, welke van continue of ad hoc 

aard kunnen zijn. Gezien ons doel is een overzicht te bieden van gegevens die op 

regelmatige basis verschijnen, nemen wij enkel deze databronnen in acht die op 

regelmatige basis kunnen worden geactualiseerd. In het verdere gedeelte van dit 

hoofdstuk, bespreken we de resultaten van onze zoektocht in de domeinen onderwijs, 

werkgelegenheid en gezondheid. Eerst behandelen we echter twee organisaties welke 

ons belangrijke informatie leveren over de sociale positie en discriminatie van etnische 

minderheden: het Nationaal Instituut voor de Statistiek en het Centrum voor Gelijkheid 

van Kansen en voor Racismebestrijding.  
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2.2 Nationaal Instituut voor de Statistiek – NIS - FOD Economie – Algemene 

directie statistiek en economische informatie 

 

In het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) wordt informatie over België uit 

allerhande bronnen bijeengebracht, maar men verzamelt er ook zelf gegevens via 

enquêtes. Het NIS is sinds 1962 niet toegestaan om statistisch materiaal te verzamelen 

of analyseren met betrekking tot gegevens over “ras of etnische afstamming”56. Dit is 

enigszins tegenstrijdig met de eisen die Europa aan de lidstaten stelt in het kader van de 

Race Directives en het Community Action Programme to combat Discrimination, welke 

beide het verzamelen van cijfers over etnische achterstelling en discriminatie (en dus ook 

indirect van etnische herkomst) aanmoedigen. Deze wettelijke bepaling die 

dataverzameling over etnische afkomst verbiedt, wordt vooral in stand gehouden langs 

Franstalige zijde. Langs Vlaamse kant is er meer openheid voor het verzamelen van 

gegevens over etnische afkomst of indicatoren hiervoor (Jacobs & Rea 2006). Dit zal ook 

duidelijk worden in het vervolg van het rapport, waaruit blijkt dat er aan Vlaamse zijde 

meer cijfergegevens te vinden zijn. Gezien het NIS een nationaal instituut is, heerst daar 

een status quo. In de cijfers gepubliceerd op de website van het NIS57 vinden we dan ook 

enkel gegevens terug die betrekking hebben op (huidige) nationaliteit. Toch kan het NIS 

ons betere proxy’s voor etnische afkomst leveren die nuttig zijn bij het vaststellen van 

achterstelling. In monografie nummer 3 betreffende de Algemene Volks- en 

Woningtelling van 1991 (Eggerickx e.a. 1999), uitgevoerd door het NIS, vinden we 

bijvoorbeeld een typologie van personen van buitenlandse afkomst terug die nog steeds 

actueel en relevant is. Deze typologie is gebaseerd op de volkstelling van 1991 en 

gegevens uit het rijksregister. In de meest recente volkstelling van 2001 echter zijn 

zaken als geboorteplaats van de moeder en geboortenationaliteit niet meer bevraagd, 

wat ons op het ogenblik niet toelaat de typologie van Eggerikx en zijn collega’s te 

reconstrueren. Gebaseerd op het rijksregister hebben we wel een aantal andere criteria 

die nuttig kunnen zijn: nationaliteit, geboorteplaats en duur van verblijf. Ook de historiek 

van nationaliteiten wordt bijgehouden in het rijksregister, informatie die reeds werd 

vrijgegeven aan een aantal diensten58. Momenteel kan dit nog wel interessante 

informatie over de zogenaamde “tweede generatie” leveren, maar dankzij de 

versoepelingen van de regels met betrekking tot nationaliteitstoekenning (ook bij de 

geboorte), zal dit in de toekomst geen betrouwbare informatie meer kunnen leveren over 

                                                 
56 wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (B.S. 20.07.1962), gewijzigd bij de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen (B.S. 6.08.1985) en bij de wet van 21 
december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 13.12.1994). Artikel 24 quinquies. 
57 http://www.statbel.fgov.be/ 
58 bijvoorbeeld voor het “administratief databestand allochtonen” aangevraagd door het steunpunt 
WAV en de gegevens van het CESO, KULeuven en TEF, ULB (zie later in dit hoofdstuk); deze histo-
riek zal in de toekomst ook voor de VDAB beschikbaar zijn 
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de “tweede generaties”. Gezien uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat vooral afkomst, en 

niet zozeer nationaliteit, het meeste belang is bij achterstelling en discriminatie (bvb 

Vertommen e.a. 2005, Tielens 2005), missen we zo een belangrijk deel van de populatie. 

Willaert en Deboosere (2005) hanteren een andere methode, vooral toepasselijk voor de 

kinderen van migranten die in België geboren werden en die bij hun geboorte Belg 

werden op basis van de wetgeving Gol (1985). Voor hun Buurtatlas van de bevolking van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kennen Willaert en Deboosere aan de kinderen die 

inwonen bij hun ouders en die in België geboren zijn, de nationaliteit toe van de vader59. 

Zij deden dit via de socio-economische enquête60 van 2001, waarin de 

gezinssamenstelling werd bevraagd. Deze informatie werd gekoppeld aan de nationaliteit 

(van oorsprong) van de ouders. Gezien op dat moment nog veel van deze mensen bij 

hun ouders inwoonden, geeft dit een redelijk getrouw beeld van dit deel van de tweede 

generatie (Willaert & Deboosere 2005, p68). Dit is echter ook maar een niet-duurzame 

ad hoc oplossing. Een uitweg voor dit probleem, hebben we als we direct - zonder 

kunstgrepen - zouden kunnen beschikken over kenmerken van de ouders, zoals 

bijvoorbeeld (geboorte)nationaliteit of geboorteplaats (zoals in de volkstelling van 1991). 

Dit zou een meer accuraat beeld geven van de gediscrimineerde en achtergestelde 

etnische minderheidsgroepen. Hoewel het NIS technisch in de mogelijkheid is om 

informatie over de afstamming van individuen terug te vinden, is het blijkbaar niet 

mogelijk om ouderkenmerken te gebruiken voor statistische doeleinden. Tot zover de 

mogelijkheden van het rijksregister en de socio-economische enquête wat 

operationalisaties van ‘etnische minderheden’ betreft. Wanneer we nagaan welke 

informatie er in het rijksregister zit over de sociale omstandigheden waarin personen 

leven, blijkt het, met uitzondering van een aantal puur demografische en geografische 

gegevens, minder interessant voor ons opzet. Een koppeling van de 

rijksregistergegevens aan deze van de socio-economische enquête kan ons daarentegen 

wel essentiële informatie over huisvesting, huishoudelijke voorzieningen, gezondheid, 

tewerkstelling en onderwijs bieden (zie bvb Eggerickx e.a. 1999).  

 

Afgezien van de algemene socio-economische enquête voert het NIS ook nog andere 

enquêtes uit in België die hier het vernoemen waard zijn: de enquête naar de 

arbeidskrachten (EAK) en de enquête naar de inkomens en de levensomstandigheden 

van de huishoudens (SILC). Deze zijn in het bijzonder interessant omdat ze heel het 

Belgische grondgebied bestrijken, niet enkel Vlaanderen, Wallonië of Brussel, zoals bij 

veel andere enquêtes wel het geval is.  

                                                 
59 Naast het gebruik van de nationaliteithistoriek die hierboven werd vermeld om de “bevolking van 
allochtone oorsprong” samen te stellen 
60 Dit is sinds 2001 de nieuwe benaming voor de volkstelling 
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Sinds 1983 organiseert het Nationaal Instituut voor de Statistiek jaarlijks de EAK. Het 

gaat om een op Europees niveau gecoördineerde steekproefenquête bij huishoudens. In 

1999 is dit een doorlopende enquête geworden, wat toelaat de evolutie van de toestand 

trimester na trimester kunnen te kunnen volgen. Jaarlijks worden 48.000 huishoudens 

(of ongeveer 90.000 personen) willekeurig uitgeloot. De leden van die huishoudens 

worden twee maal ondervraagd over hun werk-, of werkloosheidssituatie, of over hun 

toestand van niet-actief-zijn. Ook inkomen en hoogst behaalde opleiding worden 

bevraagd61. Op basis van de EAK kunnen we vijf groepen onderscheiden: autochtonen, 

nieuwe Belgen, personen met een nationaliteit uit de EU-15, Turken en Marokkanen, 

andere niet-EU burgers (zie in Okkerse & Termote 2004, Tielens 2005, p3/4). Gezien de 

grootte van de steekproef, zijn er voldoende personen behorende tot een etnische 

minderheid opgenomen om statistisch significante en zinvolle uitspraken te kunnen doen 

over hun onderwijs- en arbeidsmarktpositie. 

Een andere enquête die het NIS uitvoert, is SILC. Deze is sinds 2003 de opvolger van de 

panelstudie van de Belgische huishoudens (PSBH), die meer dan tien jaar uitgevoerd 

werd door de universiteiten van Antwerpen en Luik. Het NIS staat in voor de organisatie 

van SILC en Eurostat is de algemene coördinator62. Zoals de naam zegt, handelt SILC 

hoofdzakelijk over inkomen en levensomstandigheden. De onderwerpen die worden 

behandeld zijn gelijkaardig aan deze in de volkstelling, maar worden uitgebreider 

bevraagd. Meer specifiek worden volgende zaken onder de loep genomen: kinderopvang, 

huisvesting en accommodatie, financiële situatie (inkomsten en uitgaven, objectieve en 

subjectieve situatie), buurtoverlast, onderwijs, gezondheid, werksituatie, 

verenigingsleven en socio-economische achtergrond van de ouders. In 2004 namen 5275 

respondenten deel aan de enquête. Indicatoren voor afkomst zijn nationaliteit en 

geboorteland63. Gezien de relatief beperkte steekproef, vinden we geen voldoende grote 

aantallen personen uit etnische minderheden terug om statistisch significante resultaten 

te bekomen. Enkel de personen van Marokkaanse origine waren, met zo’n 200tal, vrij 

goed vertegenwoordigd, de andere groepen van migrantenafkomst waren te klein om 

een geldig besluit te kunnen trekken. Daarom zou het goed zijn in de toekomst een 

oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in dergelijke enquêtes te bewerkstelligen. 

Door extra veel personen die afkomstig zijn uit bepaalde landen, of wiens ouders daaruit 

afkomstig zijn, in de steekproef te betrekken, wordt het immers mogelijk betrouwbare 

uitspraken te doen over de sociale positie van deze groepen.  

 

 

                                                 
61 http://www.statbel.fgov.be/lfs/Form_int_NL.pdf 
62 http://www.statbel.fgov.be/silc/meth2004.pdf 
63 http://www.statbel.fgov.be/silc/Manual2004.pdf 
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2.3 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 

 

Het Centrum is geen onderzoekscentrum, maar biedt ons wel interessante informatie 

over etnische discriminatie en racisme. Het Centrum ontvangt klachten van personen die 

het slachtoffer of getuige zijn van racisme of discriminatie en analyseert deze. Deze 

analyses worden telkens gerapporteerd in de jaarverslagen64. In het jaarrapport van 

2004 werden de klachten die men krijgt over racisme bijvoorbeeld volgens volgende 

criteria gedifferentieerd: nationaliteit van de klager, klachten per sector65, aard van de 

klacht66, aard van de aangeklaagde67. De klachten kunnen echter ook nog ‘fijner’ 

ingedeeld worden. In het Analytical Report on Education (2004) dat het Centrum maakte 

voor EUMC – RAXEN bijvoorbeeld werden de klachten over onderwijs verder ingedeeld 

naar klachten over inschrijvingen, examens, beledigingen, uitsluitingen, enzovoorts. 

Bovendien kan men ook nagaan op welk schoolniveau de klacht betrekking heeft (lager 

onderwijs, middelbaar onderwijs…). Deze cijfers kunnen ons dus zowel inzicht geven in 

de algemene verspreiding van discriminatie en racisme, als in de meer specifieke vormen 

ervan. We moeten er ons wel van bewust zijn dat het enkel gaat om de klachten die 

neergelegd zijn in een van de meldpunten van het Centrum, en dus niet noodzakelijk 

representatief zijn voor alle klachten of voor alle gevallen van racisme en discriminatie. 

 

2.4 Onderwijs  

 

Aan Vlaamse kant kent het onderzoek naar de positie van etnische minderheden in 

onderwijs een veel ruimere traditie dan onderzoek met betrekking tot andere 

maatschappelijke domeinen. Het is tevens een voorbeeld van een domein waar beleid en 

academisch onderzoek elkaar in grote mate beïnvloed hebben (Van der Straeten & 

Jacobs 2004). In het begin van de jaren ’90 werd onder invloed van Marc Verlot een 

registratiesysteem in Vlaamse scholen op poten gezet dat toeliet de zogenaamde 

‘doelgroepleerlingen’ te tellen. Één van de twee indicatoren om deze leerlingen te 

identificeren was een criterium voor etnische achtergrond: de moeder of grootmoeder 

aan moederszijde had geen Belgische of Nederlandse nationaliteit bij haar geboorte 

(Verlot 2001). In 2000 werd deze registratie echter stopgezet om plaats te ruimen voor 

                                                 
64 terug te vinden op de website: http://www.antiracisme.be/nl/kader_nl.htm 
65 bijvoorbeeld in het jaarverslag van 2005: justitie/ nationaliteit/ verblijf; private dienstverlening/ 
handel/ horeca; werkgelegenheid; samenleving; ordediensten; openbare dienstverlening; onder-
wijs; media/ internet/ propaganda; huisvesting; andere 
66 bijvoorbeeld in het jaarverslag van 2005: godsdienst en cultuur; herkomst; huidskleur; nationa-
liteit; verblijfsstatuut; andere 
67 bijvoorbeeld in het jaarverslag van 2005: sociale organisaties (niet-gouvernementeel); public/ 
private partnerships; privé-persoon; onderwijsinstelling; overheidsinstelling (niet onderwijs); privé-
organisaties; andere 
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de meer algemene ‘kansarmoede-’ of ‘GOK68-indicatoren’, in combinatie met thuistaal. 

Als een school een bepaald aantal ‘GOK-leerlingen’ heeft, heeft deze recht op een 

tegemoetkoming van de overheid. Hiervoor registreren de scholen voor iedere leerling 

onder andere of de thuistaal van de leerling al dan niet het Nederlands is, op basis van 

een verklaring op eer door de ouders bij de inschrijving in de school. We kunnen niet 

aannemen dat alle scholen dit registratiesysteem toepassen69 en dat deze cijfers dus een 

representatief beeld zouden geven van de anderstaligen in het Vlaamse onderwijs. 

Bovendien werden tot nu toe gegevens over thuistaal niet publiek bekend gemaakt, noch 

ter beschikking gesteld aan onderzoekers. Dit heeft als gevolg dat er op dit ogenblik geen 

toereikende administratieve gegevens beschikbaar zijn om de positie van etnische 

minderheden in het onderwijs na te gaan op Vlaams niveau. Momenteel zijn de enige 

beschikbare administratieve gegevens met betrekking tot onderwijs in Vlaanderen enkel 

op te splitsen naar nationaliteit70. Dit is eveneens het geval in de Franstalige 

gemeenschap71 en de Duitstalige gemeenschap72. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de 

leerlingenaantallen in het kleuteronderwijs, in het lager onderwijs, in het middelbaar 

onderwijs, in het bijzonder onderwijs, in hogescholen en in universiteiten op te splitsen 

volgens nationaliteit. De situatie in Brussel is enigszins anders, althans voor de 

Nederlandstalige scholen. Het laatste decennium werd er in deze scholen een 

spectaculaire daling vastgesteld van de leerlingen met vreemde nationaliteit. Deze daling 

is toe te schrijven aan het feit dat in de jaren ’90 meer en meer mensen van 

buitenlandse afkomst de Belgische nationaliteit verwierven (onder meer dankzij een 

vereenvoudiging van de procedures). Gezien deze ontwikkeling vond de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) de toenmalige cijfers niet meer toereikend en begon ze 

met het opvragen van de culturele achtergrond van de leerlingen. Vanaf het schooljaar 

2003-2004 werd de opsplitsing tussen ‘westers gezin’ en ‘niet-westers gezin’ gemaakt, 

waarbij een leerling tot de laatste categorie behoort wanneer hij opgevoed of afkomstig 

is uit een gezin met een niet-westerse culturele achtergrond. Bovendien onderscheidt de 

VGC in haar opvraging ook vier categorieën met betrekking tot ‘gezinstaal’: homogeen 

Nederlandstalig gezin, taalgemengd gezin (waarin een van de ouders Nederlands als 

moedertaal heeft en de andere ouder een andere taal spreekt), homogeen Franstalig 

gezin en homogeen anderstalig gezin (er wordt geen Nederlands gesproken, eventueel 

                                                 
68 Gelijke Onderwijskansen, zie: http://www.ond.vlaanderen.be/gok/ 
69 Vooral de scholen die in aanmerking denken te komen voor de tegemoetkomingen zullen de 
registratie toepassen 
70 zie bijvoorbeeld de jaarrapporten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op 
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/). 
71 Ministerie van de Franstalige gemeenschap, http://www.statistiques.cfwb.be/index.php 
72 http://www.unterrichtsverwaltung.be/ 
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wel Frans door één ouder)73. Deze database wordt zeer regelmatig bijgewerkt, in 

september en februari worden de leerlingengegevens van het kleuter, lager en secundair 

onderwijs opgevraagd en vervolgens gepubliceerd op de website. 

 

Voor alle Belgische universiteiten beschikt de Universitaire Stichting over de indeling van 

studenten per studiedomein en –opleiding per instelling, evenals informatie over de 

afgestudeerden naar diploma, per studiedomein, geslacht en nationaliteit 

(Belg/vreemdeling) van de studenten; deze cijfers worden wel slechts twee jaar na 

datum gepubliceerd74. Interessanter zijn de initiatieven uitgaande van de Vrije 

Universiteit Brussel, de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen waar Van Craen 

en Almaci (2005) op wijzen. Deze universiteiten hebben recent een project achter de rug 

waarin zij de instroom en doorstroom van hun allochtone studentenpopulatie 

onderzochten. De identificatie van allochtone studenten gebeurde op basis van 

naamherkenning. Van Craen en Almaci blijken sterke voorstanders van het verfijnen en 

uitdiepen van de methodologische en inhoudelijke aspecten van dit onderzoeksdomein. 

Hopelijk komt er dus een staartje aan dit registratie-experiment dat ons in de toekomst 

misschien meer informatie kan bieden over de vertegenwoordiging van allochtone 

studenten in het universitaire onderwijs.  

 

Het NIS bundelt - naast de meer administratieve onderwijsgegevens van de Franse, 

Duitse en Vlaamse gemeenschap - ook informatie verkregen op basis van survey 

onderzoek. Deze wordt echter niet opgesplitst naar etnische indicatoren op hun website. 

Wij geven hier een overzicht van de relevante onderzoeken die zo’n opsplitsing wel 

mogelijk zouden maken en die op verschillende momenten in de tijd worden afgenomen.  

Trends in international mathematics and science study (TIMMS75) is een internationale 

studie over wiskunde en wetenschappen die de leerprestaties van leerlingen in het vierde 

leerjaar lager onderwijs en in het tweede leerjaar secundair onderwijs in kaart brengt. 

Vlaanderen beschikt tot nu toe voor het tweede leerjaar van het secundair onderwijs over 

de resultaten van drie opeenvolgende metingen: 1995, 1999 en 2003. Het vierde leerjaar 

participeerde enkel in 2003. De Franstalige gemeenschap participeerde enkel in 1995. 

Voor de volgende meting in 2007 wordt echter geen Belgische participatie verwacht. In 

de context-vragenlijst van TIMMS worden een aantal indicatoren gemeten die voor ons 

opzet interessant zouden kunnen zijn. Men vraagt of de moeder, de vader en de 

respondent zelf al dan niet geboren zijn in België (en de leeftijd van de respondent als 

dat niet het geval is). Er wordt ook gevraagd hoe vaak het Nederlands thuis gebruikt 
                                                 
73 Zie het rapport van het departement onderwijs en de Vlaamse Gemeenschapscommissie op 
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2003-2004/BHG%20in%20cijfers0304.pdf, 
cijfers ook te raadplegen op http://www.bop.vgc.be/. 
74 zie jaarverslagen op de website http://www.fondationuniversitaire.be/nl/club.php 
75 http://www.timss.org/ 
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wordt. In deze vragen wordt afkomst echter niet verder gespecificeerd; de indicatoren in 

het onderzoek geven ons dus slechts een beperkt beeld van de leerprestaties van de 

leerlingen van buitenlandse afkomst. 

De progress in international reading literacy studies (PIRLS76) is een reeks internationale 

studies die vijfjaarlijks peilt naar de leesvaardigheid van kinderen uit het vierde leerjaar. 

België heeft nog niet deelgenomen tot nu toe, maar zal dit in 2006 (zowel in Vlaanderen 

als Wallonië) alvast wel doen. Dezelfde indicatoren van etniciteit als in het TIMMS 

onderzoek worden hier gebruikt, enkel de vragen over taal, ook zoals deze thuis gebruikt 

wordt zijn uiteraard veel uitgebreider dan in TIMMS. De vragenlijst laat ieder land toe 

aan de studenten te vragen met welke andere talen hij eventueel is opgegroeid. Dit kan 

dus potentieel zeer interessante informatie leveren. 

Het programme for international student assessment (PISA77) verschilt van de 

voorgaande omdat het eerder functionele dan schoolse kennis test. België participeerde 

in dit onderzoek in 2000, 2003 en zal dat ook doen in 2006. De vragen naar 

geboorteland zijn dezelfde als in de TIMMS en PIRLS onderzoeken, en laten dus enkel toe 

na te gaan of de geboorteplaats verschillend is van België. Men construeerde volgende 

typologie: 

 

Native students: students born in the country where the assessment took place and 

with at least one parent born in that country 

First-generation students: students born in the country where the assessment took 

place, but with foreign-born parents 

Non-native students: students born outside the country where the assessment took 

place and whose parents are foreign born  

(De Meyer, Pauly, Van de Poele 2005, p31). 

 

Dit is een zeer ruwe indeling, maar laat ons toch toe iets te zeggen over de leerprestaties 

van studenten met een buitenlandse achtergrond. We kunnen echter geen onderscheid 

maken tussen verschillende afkomstgroepen, dit kan wel als we naar de vragen over taal 

in het PISA-onderzoek kijken. Wat betreft taal wordt er gevraagd welke taal er meestal 

wordt gesproken in huis78. Net zoals in de PIRLS vragenlijst wordt voor ieder land apart 

toegelaten om de keuzes te specificeren. In PISA-Vlaanderen kreeg men de keuze 

tussen: Nederlands, Frans, Duits, een Vlaams dialect, Engels, een andere taal gesproken 

in de EU, Arabisch, Turks, een Oost-Europese taal, een andere taal (De Meyer, Pauly, 

Van de Poele 2005, p33). Dit zijn potentieel zeer belangrijke informatiedragers als we de 

posities van verschillende etnische minderheden willen onderzoeken. Een groot nadeel 

                                                 
76 http://www.timss.org/ 
77 http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html 
78 ietwat verschillende van PIRLS, waarin wordt gevraagd met welke andere talen men is opge-
groeid 
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van al deze surveys is echter dat ze gebaseerd zijn op relatief beperkte steekproeven, 

waardoor de kans om voldoende personen van buitenlandse afkomst aan te treffen om 

iets betrouwbaar te kunnen besluiten over deze groepen aanzienlijk vermindert. De 

laatste aantallen in de studies TIMMS (voor Vlaanderen, voor het vierde leerjaar lager 

onderwijs en het tweede jaar secundair onderwijs) en PISA (voor heel België) waren 

respectievelijk 4712, 4970 en 8796. In het PISA onderzoek bijvoorbeeld is slechts 7%79 

van de steekproef in Vlaanderen eerste generatie of ‘non-native’ student, in de 

Franstalige gemeenschap is dat 18,3% en in de Duitstalige gemeenschap 17,7%. De 

cijfers voor de personen die thuis een andere taal dan een van de nationale talen of 

dialecten spraken zijn nog lager (ongeveer 5% voor heel België, 3.5% voor Vlaanderen, 

6% voor de Franstalige gemeenschap en 11% voor de Duitstalige gemeenschap). Toch 

geven de resultaten systematisch grote verschillen in testresultaten aan tussen die 

studenten die een nationale en een vreemde taal thuis spreken (De Meyer, Pauly en Van 

de Poele 2005, p33). Hoewel de aantallen van mensen met een buitenlandse achtergrond 

in deze surveys dus relatief klein zijn, is het toch nuttig de resultaten die hieruit 

voortkomen op te nemen in een algemeen rapport, gezien zij informatie bieden, die 

andere bronnen ons niet kunnen bieden, bovendien in internationaal vergelijkend 

perspectief80. Toch zouden we pleiten, net zoals in de SILC enquête, voor een 

oververtegenwoordiging van bepaalde etnische minderheidsgroepen zodat de resultaten 

op een betrouwbare manier kunnen worden gedifferentieerd en bestudeerd per groep.  

 

Aan Vlaamse kant vinden we aan de K.U.Leuven het Steunpunt Loopbanen van leerlingen 

en studenten in het onderwijs en de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, dat 

gefinancierd wordt door de Vlaamse regering. De centrale doelstelling van dit steunpunt 

is de constructie van gegevensbestanden die toelaten om na te gaan welk pad jongeren 

volgen van het begin van het basisonderwijs tot aan de intrede op de arbeidsmarkt. 

Hierbij ligt in eerste instantie de nadruk op het opzetten van gespecialiseerde surveys 

met betrekking tot het basisonderwijs en de overgang van school naar werk. Het 

steunpunt bestaat uit twee units: Unit A - Loopbanen in het onderwijs - welke onder te 

verdelen is in de cel ‘Longitudinaal onderzoek basisonderwijs (SiBO) en de cel voor 

'Analyse van Onderwijsloopbanen'. Unit B richt zich voornamelijk op de overgang van 

onderwijs naar arbeidsmarkt. Voor zover deze surveys ook indicatoren van etnische 

afkomst inhouden, kunnen de resultaten hiervan eventueel ook gebruikt worden in een 

overzichtrapport van de sociale positie etnische groepen. Het SiBO onderzoek 

bijvoorbeeld gebeurt op jaarlijkse basis en op niveau van het gezin wordt afkomst en 

thuistaal uitgebreid bevraagd (Reynders e.a., 2004). Wat betreft afkomst wordt volgende 

                                                 
79 Dit zijn 272 personen 
80 zie bijvoorbeeld het rapport Where immigrant students succeed. A comparative review of per-
formance and engagement in PISA 2003 (OECD 2006). 
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informatie weerhouden: geboorteland van het kind, van de ouders en van de 

grootouders; de huidige nationaliteit en de nationaliteit bij geboorte van het kind en van 

de ouders; indien niet in België geboren, vraagt met naar de verblijfsduur in België van 

het kind en de ouders. In de kleutervragenlijst voor de leerkracht komt bovendien de 

spreektaal van het kind met de vader/voogd, de moeder/voogd, de broers/zussen en de 

vriendjes aan bod (Nederlands, Frans, Spaans, Engels, Hebreeuws, Arabisch, Berbers, 

Turks, Koerdisch, Russisch, Andere: …), en de spreektaal van de ouders onderling (zelfde 

antwoordcategorieën). Dit onderzoek bevat dus een ruim scala aan ‘etnische indicatoren’. 

Het longitudinaal SiBO onderzoek kan ons een beschrijving geven van de 

schoolloopbanen en ontwikkeling vanaf het kleuteronderwijs tot het einde van het lager 

onderwijs en laat toe een verklaring te bieden in termen van gezins- en milieufactoren 

enerzijds en het schoolmilieu anderzijds.  

Unit B van het steunpunt is de voortzetting van SONAR81. Het brengt de overgang van 

onderwijs naar arbeidsmarkt in kaart door op regelmatige tijdstippen grootscheepse 

surveys te organiseren van gelijkaardige geboortecohorten van 23-jarigen en een 

herbevraging van deze cohorten op latere leeftijd. Ook dit project bevat verschillende 

gegevens over etnische herkomst: nationaliteit(en), geboorteland, voertaal in het 

ouderlijke gezin en geboorteland van grootmoeder aan moederszijde. De gegevens van 

dit steunpunt kunnen dus een belangrijke bijdrage vormen voor ons opzet, maar beperkt 

zich jammer genoeg tot het Nederlandstalige gedeelte van België.  

 

Tenslotte bieden ook andere gegevens die in het NIS verzameld worden ons informatie 

over onderwijs, denken we maar aan de algemene socio-economische enquête, de EAK 

en SILC. Deze enquêtes geven allemaal informatie over het hoogst behaalde 

scholingsniveau. De informatie voortkomende uit deze enquêtes kunnen dus ook nuttig 

zijn om in een hoofdstuk over onderwijs op te nemen, net zoals de analyse van klachten 

beij het Centrum over discriminatie en racisme in het onderwijs. We verwijzen naar de 

bovenstaande secties over de FOD economie en het Centrum voor meer gedetailleerde 

informatie omtrent de categorisatie gebruikt in deze databronnen.  

 

2.5 Arbeidsmarkt 

 

De laatste jaren is er in België heel wat vooruitgang geboekt betreffende de 

administratieve databanken over werkgelegenheid door de aanmaak van het 

Datawearhouse Arbeidsmarkt. Bij de kruispuntbank sociale zekerheid (KSZ) worden 

                                                 
81 zie bvb rapport: http://www.steunpuntloopbanen.be/rapporten/eindrapport-sonar-PBO97-incl-
bijlagen.pdf 
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verschillende administratieve databanken van de sociale zekerheid82 gekoppeld, welke 

samen een schat aan informatie vormen. Deze data kunnen niet vrij ter beschikking 

worden gesteld omwille van juridische en privacy redenen en daarom wordt er gewerkt 

met een reeks basistoepassingen waarin tabellen worden aangemaakt (Van Gils & 

Booghmans 2004, p3). Hoewel er een tabellenreeks genaamd ‘allochtonen’ werd 

samengesteld, bevat deze enkel gegevens over de huidige nationaliteit van de personen 

in de databank. Het is echter ook mogelijk om aanvragen te doen voor steekproeven uit 

deze uitgebreide dataset. Recent zijn er steekproeven van deze administratieve gegevens 

getrokken83 die ons toelaten verder te kijken dan enkel het nationaliteitscriterium. Dit is 

het geval omdat deze bestanden gekoppeld werden met het Rijksregister. Deze koppeling 

laat toe de historiek van de nationaliteit van de personen in de bestanden na te gaan en 

zo de groep van mensen met vreemde nationaliteit uit te breiden naar mensen die tot 

Belg genaturaliseerd zijn (zogenaamde 'nieuwe Belgen’). In vroegere koppelingen (zie 

bijvoorbeeld Verhoeven 2000) werd voor alle Belgen nagegaan of ze al dan niet ooit een 

andere nationaliteit hebben gehad, maar niet welke nationaliteit dit dan was. Dit had als 

gevolg dat men bij de genaturaliseerden geen onderscheid kon maken tussen 

verschillende afkomstgroepen. In de recentste databestanden kan dat wel. Er worden 

verdere actualiseringen van dit soort steekproeven gepland, dus het zou interessant zijn 

deze ook op te nemen in een overzichtsrapport. We dienen wel een kanttekening te 

plaatsen bij de representativiteit van deze gegevens. We mogen niet stellen dat de 

steekproef een perfecte afspiegeling vormt van de mensen met buitenlandse nationaliteit 

en genaturaliseerden, alleen de inwoners die gekend zijn bij een van de Belgische sociale 

zekerheidsinstellingen zijn opgenomen in het databestand.  

 

In Vlaanderen, verzamelt de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) gegevens 

over werkzoekende schoolverlaters (VDAB 2004). Meer bepaald onderzoekt de VDAB op 

regelmatige basis hoe de aansluiting op de arbeidsmarkt van allochtone schoolverlaters 

verloopt en gaat de participatie van allochtonen uit verschillende studieniveaus, 

studiegebieden- en richtingen na. Het is wel belangrijk op te merken dat de gegevens 

zich beperken tot die personen die zich bij de VDAB als werkzoekende hebben 

ingeschreven, in 2002 bijvoorbeeld ging het in totaal om 55.347 personen waarvan 4,9% 

van allochtone afkomst was (VDAB 2004). Behalve gegevens over werkzoekende 

schoolverlaters is de VDAB ook in staat ons gegevens te verschaffen over de niet-

werkende werkzoekenden (nwwz). Gegevens over deze groep zijn te vinden op 

arvastat84. Bovendien registreert de VDAB de moedertaal en de talenkennis van de 

                                                 
82 Met name het RIZIV, de RKW, het RSVZ, de RSZ, de RSZPPO en de RVA. 
83 voor CESO, K.U.Leuven; TEF, ULB; steunpunt W.A.V., K.U.Leuven: “Administratief Databestand 
allochtonen op de Arbeidsmarkt” 
84 http://arvastat.vdab.be/nwwz/index.htm 
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werkzoekenden en rapporteert hier ook over (zie bijvoorbeeld Arbeidsmarkttopic 

november 2005). Waar de VDAB-studies zich in onderscheiden in vergelijking met veel 

andere studies, en ook met zijn Waalse en Brusselse tegenhangers FOREM en 

BGDA/ORBEM (die enkel informatie hebben over de nationaliteit van hun 

werkzoekenden) is de operationalisatie die ze hanteren. Sinds 1999 registreert de VDAB 

werkzoekenden van Afrikaanse en Aziatische afkomst, ook deze personen die een EU-

nationaliteit hebben, als ‘allochtoon’ om hen de mogelijkheid te geven geselecteerd te 

worden voor gerichte acties. Deze registratie gebeurt op vrijwillige basis en kan verlopen 

via drie wegen: (1) aan nieuwe of bestaande allochtone klanten wordt gevraagd of zij al 

dan niet wensen te worden geregistreerd als allochtoon wanneer zij zich komen 

aanbieden op de VDAB diensten85; (2) men spoort allochtonen op via hun nationaliteit, 

(3) of bestaande Maghrebijnse en Turkse klanten die nog niet geregistreerd zijn worden 

gedetecteerd via hun naam en voornaam met een naamherkenningsprogramma. 

Gemiddeld zo een 15% van de allochtonen weigert geregistreerd te worden (nota VDAB 

2001). Dit laat toe een indeling naar ‘etniciteit’ te maken. De indeling die de VDAB 

gebruikt ziet er als volgt uit:  

 

- etnisch EU met nationaliteit EU-15,  

- etnisch EU met nationaliteit nieuwe EU-10,  

- etnisch niet-EU: Maghrebijnen en Turken,  

- etnisch niet-EU: andere.  

 

Deze typologie heeft als voordeel dat ze, omdat er verder wordt gekeken dan het 

nationaliteitscriterium, ook leden van de opeenvolgende generaties registreert; het 

nadeel is de beperking tot Maghrebijnse en Turkse namen in dit systeem. 

 

Andere gegevens met betrekking tot werkgelegenheid kunnen worden gehaald uit de 

SILC en EAK enquêtes uitgevoerd door het NIS, ook de socio-economische enquête is 

een bron van informatie. Voor cijfers met betrekking tot discriminatie en racisme op de 

werkvloer en bij de aanwerving kunnen we terecht bij het Centrum. Al deze bronnen 

werden eerder in dit hoofdstuk besproken. 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Deze procedure blijkt niet zo populair te zijn, bij de Turken en Maghrebijnen bijvoorbeeld, wordt 
slechts 5% aan de balie geregistreerd, terwijl 95% wordt geïdentificeerd via naamherkenning. 
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2.6 Gezondheid 

 

Het Centrum voor Operationeel Onderzoek in Volksgezondheid (COOV), opgericht op 

initiatief van de Vlaamse en Franse Gemeenschap, verspreidt sinds enkele jaren de 

software Morbidat86. Dit is een geïnformatiseerde inventaris van bestaande 

gegevensbanken in België, waarin verschillende onderwerpen zijn opgenomen: 

morbiditeiten, leefstijl, wetgeving en epidemiologische gegevens over een reeks 

belangrijke aandoeningen in verband met de volksgezondheid. In deze inventaris vinden 

we ook enkele gegevensbanken die ons informatie kunnen leveren over de gezondheid 

van groepen van verschillende afkomst:  

- Belgian Diabetes registry (BDR): de artsen die lid zijn van het BDR registreren alle 

nieuwe ontdekte gevallen van diabetes en hun eersterangsverwanten jonger dan 40 jaar. 

Op het ogenblik van de diagnose en vervolgens één maal per jaar wordt een 

gestandaardiseerde vragenlijst ingevuld en bloed afgenomen. Alle gegevens worden na 

schriftelijke toestemming van de onderzochten op strikt vertrouwelijke wijze centraal 

gestockeerd. Dit register heeft de variabelen geboorteplaats en –land en etniciteit. 

- Register van AIDS patiënten: dit register wordt aangevuld via een epidemiologische 

surveillance van AIDS in België door middel van de registratie van AIDS-patiënten die 

aan de AIDS-commissie (bestaande uit clinici, virologen en epidemiologen) worden 

gemeld. Dit register heeft de variabelen nationaliteit en etnische oorsprong. 

- Registers van tuberculose (FARES en VRGT): dit zijn de registraties voor tuberculose. 

Voor het Waals gewest is dit FARES, voor het Vlaams  VRGT (voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest werken beide samen), de twee organisaties maken samen het 

Belgische tuberculoseregister op. Hier vinden we de variabelen nationaliteit en 

geboorteland terug in het register. 

- D.I.M. Vlaams Fonds: in de gegevensbank worden gegevens opgeslagen betreffende 

alle personen die een aanvraag om bijstand bij het "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie 

van Personen met een Handicap" formuleren. De gegevens bereiken het Vlaams Fonds 

via het multidisciplinair verslag, dat bij elke aanvraag moet worden ingevuld door een 

erkend multidisciplinair team (met minstens een arts, een psycholoog en een 

maatschappelijk werker). Variabelen nationaliteit en geboorteplaats zijn beschikbaar. 
 

Verder worden er over heel België gegevens verzameld (Koninklijke besluiten met ingang 

van 1 januari 1999) over de geboorte van elk levend kind. Deze formulieren worden 

ingevuld door de arts en de gemeentelijke administratie. Ze bevatten informatie over de 

zwangerschap, de bevalling, de toestand van het kind bij de geboorte en 

achtergrondkenmerken van de vader en de moeder, waaronder huidige en 

oorspronkelijke nationaliteit. Een ander standaard-formulier dat eveneens deze laatste 

gegevens bevraagd is het sterftecertificaat voor kinderen jonger dan 1 jaar. Het bevat, 

naast gegevens over zwangerschap en bevalling, informatie over het overlijden van het 

                                                 
86 http://www.iph.fgov.be/epidemio/morbidat/index.htm 
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kind en de doodsoorzaak. Gegevens uit deze statistische formulieren werden bijvoorbeeld 

gepubliceerd in de (Vlaamse) Gezondheidsindicatoren 2000 en 2001-2002, in het 

hoofdstuk over foeto-infantiele gezondheid (Cloots e.a. 2004, 2002). 

 

Het wetenschappelijk instituut volksgezondheid (WIV, afdeling epidemiologie) organiseert 

regelmatig in samenwerking met het NIS, op nationaal niveau, de gezondheidsenquête 

(in 1997 – 2001 - 2004). Men gebruikt een basissteekproef van 10.000 personen, met 

bijkomende eventuele oververtegenwoordiging van provincies en/of specifieke groepen 

(tot nu toe nog niet van allochtonen). De vragen in de enquête gaan onder andere over 

gezondheidsstatus, leefstijl en gebruik van gezondheidszorgen. Afhankelijk van de 

interesse en relevantie kan men per jaar ook andere onderwerpen aansnijden. 

Internationale vergelijking en vergelijking doorheen de tijd zijn tevens belangrijk. Er 

wordt een mondelinge vragenlijst per huishouden ingevuld en tevens een mondelinge en 

schriftelijke vragenlijst voor de geselecteerde personen. Als indicatoren voor afkomst 

wordt naar de nationaliteit en het geboorteland van de respondent gevraagd. De 

rapporten die te vinden zijn op de website87 van het WIV differentiëren de resultaten 

echter enkel naar nationaliteit, niet naar geboorteland. Afgezien de informatie in deze 

rapporten, geeft de website88 tevens de mogelijkheid om interactieve tabellen te maken. 

Het is echter niet mogelijk nationaliteit of geboorteland te gebruiken als variabele in de 

tabel. Het zou dus goed zijn om de resultaten van de gezondheidsenquête volledig te 

kunnen benutten en evalueren en in de rapporten of tabellenreeksen ook geboorteland 

en nationaliteit mee in rekening te kunnen nemen. Mits een goede vertegenwoordiging 

van bepaalde etnische minderheidsgroepen in de steekproef van deze enquête, zou het 

ons een schat aan informatie leveren over hun gezondheidstoestand op groepsniveau. 

 

Aan Vlaamse zijde dienen we de initiatieven van Kind & Gezin nog te vernoemen. De 

regioteamleden van Kind en Gezin staan in voor het aanleveren van de basisgegevens 

voor het register van Kind & Gezin, IKAROS (geïntegreerd kind activiteiten regio 

ondersteuningssysteem). Hierin zitten gegevens van alle kinderen vanaf de geboorte, de 

dossiers worden afgesloten wanneer er gedurende 15 maanden geen contact meer is 

geweest met een regioteamlid van kind en gezin. Ook zogenaamde “allochtone kinderen” 

worden geregistreerd, hieronder worden die kinderen verstaan wiens moeder bij haar 

geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Gegevens uit deze databank werden eerder 

gepubliceerd in de Kansarmoede-Atlas (1999)89 en in de jaarlijkse rapporten Kind in 

                                                 
87 http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm 
88 http://www.iph.fgov.be/epidemio/hisia/index.htm 
89 http://www.kindengezin.be/Images/ka-atl99_tcm149-25215.doc 
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Vlaanderen90. Men kan op basis van deze gegevens bijvoorbeeld het procentuele aandeel 

allochtone kinderen in de groep kansarme kinderen bepalen. Op basis van de 

gegevensbank IKAROS, wordt ook de steekproef getrokken voor de enquête naar het 

gebruik van opvang voor kinderen jonger dan drie jaar (uitgevoerd in 2002 en 2004). 

Door koppeling van de gegevens uit deze enquête en de databank is het dus mogelijk 

informatie over kinderopvang bij allochtonen gezinnen in te winnen91.  

 

Tenslotte bevatten ook de socio-economische enquête en de SILC enquête gegevens 

over gezondheid en etnische indicatoren 

 

2.7 Conclusie 

 

Ondanks de grote nood aan gegevens over de sociale positie en discriminatie van 

etnische minderheden als gevolg van de ratificering van de Europese richtlijnen, moeten 

we uit voorgaand overzicht besluiten dat de beschikbare cijfers in België schaars en 

gefragmenteerd zijn. Ook een Europese vergelijkende studie kwam al eerder tot deze 

conclusie: “There would be a need of more statistical data to establish a correct picture 

on discrimination in Belgium” (Reuter e.a. 2004, p89). De grote meerderheid van de 

administratieve databronnen laat enkel toe de gegevens te differentiëren naar 

nationaliteit. Dit is niet voldoende, omdat we in verschillende studies constateren dat de 

kloof tussen verschillende herkomstgroepen niet verdwijnt wanneer we naast nationaliteit 

ook etnische afkomst in rekening nemen. De koppeling van de historiek van 

nationaliteiten uit het rijksregister met andere administratieve databestanden, zoals nu al 

in verschillende onderzoeken werd bekomen, is in ieder geval een stap vooruit. Maar 

gezien we met deze methode op termijn de tweede generatie uit het oog verliezen, lijkt 

dit ons ook maar een tijdelijke oplossing. Net zoals de ad hoc oplossing om via de 

gezinssamenstelling, zoals geregistreerd in de socio-economische enquête van 2001, de 

(oorspronkelijke) nationaliteit van de ouders op te sporen. We hebben nood aan een 

duurzamere oplossing. In hoeverre ook de derde en volgende generaties moeten 

opgevolgd worden, blijft natuurlijk een discussiepunt. Een uniformisering van de 

registratie-methodes over de verschillende domeinen lijkt ons het best, gezien dit 

gegevens zou opleveren die vergeleken kunnen worden over verschillende domeinen. 

Kijken we bijvoorbeeld naar het Nederlandse systeem, waar gegevens over het 

geboorteland van de ouders rigoureus in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) 

                                                 
90 voor het rapport van 2004, zie bvb: http://www.kindengezin.be/Images/KIV2004_tcm149-
38795.pdf 
91 voor het rapport van 2004, zie bvb: 
http://www.kindengezin.be/Images/RapportgebruikKO2004v22nov_tcm149-37578.pdf. Deze ge-
gevens worden ook gepubliceerd in het eerder vernoemde rapporten Kind in Vlaanderen.  
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worden verzameld (Jacobs & Rea 2006), en daarna gekoppeld kunnen worden met 

andere administratieve bestanden, mits bepaalde veiligheidsvoorschriften. Om tot een 

dergelijk coherent data-systeem te komen in België is er meer nodig dan een simpele 

verandering bij de dataverzameling. Zoals Patrick Simon schrijft (2005, p10) zijn 

volgende elementen nodig om tot eventuele bewijzen van een achterstand te komen: (1) 

de definiëring van de groepen (2) het registreren van de individuele kenmerken en de 

verzameling hiervan in vergelijkende tabellen per groep (3) de berekening van de 

verschillen (4) het vaststellen van de significantie ervan. In België dienen we te beginnen 

bij stap één: het definiëren van de groepen. Er bestaat immers nog geen eenduidige en 

algemeen aanvaarde definitie van de ‘etnische minderheidsgroepen’ die we willen 

onderzoeken. Dit is geen evidente opdracht gezien de twee verschillende tradities in 

België (zie Jacobs & Rea 2006). Bovendien moet de definitie ook bruikbaar zijn voor 

operationalisatie (wat bijvoorbeeld het probleem is met de Vlaamse definitie van 

allochtonen). 

In sociaal-wetenschappelijke surveys worden etnische achtergrondkenmerken vaak wel 

uitgebreider bevraagd, maar daar speelt het probleem van de kleine aantallen. Met 

uitzondering van de EAK (welke een zeer grote steekproef heeft), zou het wenselijk zijn 

om in de voorgenoemde enquêtes een oververtegenwoordiging te bewerkstelligen van 

personen uit etnische minderheden. Dit zou toelaten tot meer betrouwbare gegevens en 

verklaringen te komen. Uiteraard heeft iedere gegevensbron zijn voor- en nadelen. 

Surveys laten bijvoorbeeld toe een bepaalde problematiek uitgebreid te onderzoeken en 

gerelateerde processen erbij te betrekken, terwijl administratieve databronnen het 

voordeel hebben dat ze vaak een grotere populatie bestrijken. We moeten beide dus als 

complementair beschouwen.  

 

De verzameling van etnisch-gerelateerde data is niet oncontroversieel. Hoewel het 

ontegensprekelijk een grote hulp kan betekenen in een antidiscriminatie beleid dat 

gelijkheid van kansen nastreeft, kan deze categorisatie ook stigmatiserend werken voor 

de betrokken etnische minderheden. Om die reden kan er dan ook een zekere weerstand 

bestaan tegen registratie en categorisatie. Daarom is het belangrijk deze personen te 

betrekken bij de besluitvorming rond registratie en iedereen (zowel allochtonen als 

autochtonen) goed te informeren over de objectieven en het belang van de 

dataverzameling en de nodige garanties te bieden op het vlak van anonimiteit en privacy. 
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1. Onderzoeken op Europees niveau 

1. Eurobarometer 

 
1) Report “Attitudes towards minority groups in the European Union – A special 
analysis of the Eurobarometer 2000 survey on behalf of the European Monitoring 
Centre on Racism and Xenophobia”  

         (Thalhammer et al., 2001) 

 
1.1 ‘Blaming minorities’  
Tend to agree or tend to disagree ?  

• In schools where there are too many children from these minority groups, the 
quality of education  
suffers.  
• People from these minority groups abuse the system of social welfare.  
• The presence of people from these minority groups is a cause of insecurity.  
• People from these minority groups are given preferential treatment by the au-
thorities.  
• The presence of people from these minority groups increases unemployment in 
(COUNTRY).  
• They (immigrants) are more often involved in criminality than the average.  

 
1.2 ‘Policies improving social coexistence’  

What ought to be done to improve the relationship between people of different 
races, religions and  
cultures?  
 
• Outlaw discrimination against minority groups  
• Encourage the creation of organisations that bring people from different races, 
religions and cultures together  
• Promote equality of opportunity in all areas of social life  
• Promote understanding of different cultures and lifestyles in (COUNTRY)  
• Give a greater role to organisations which have already gained experience in the 
fight against racism  
• Encourage the participation of people from these minority groups in the political 
life of (COUNTRY).  
• Encourage trade unions and churches to do more against racism.  

 
1.3 ‘Restrictive acceptance of immigrants’  

• People from Muslim countries who wish to work in the EU  
• People coming from Eastern Europe who want to work in the West  
• People fleeing from countries where there is a serious internal conflict  
• People suffering from human rights violations in their country who are seeking 
political asylum  
• Citizens of other countries of the European Union who wish to settle in (COUN-
TRY)  
 

Do you think that they should be accepted without restrictions, be accepted but with re-
strictions or not to be accepeted ?  
 
1.4 ‘Disturbance’  

• Do you personally find the presence of people of another nationality disturbing 
in your daily life?  
• Do you personally find the presence of people of another race disturbing in your 
daily life?  
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• Do you personally find the presence of people of another religion disturbing in 
your daily life?  
 

Disturbing or not disturbing ?  
1.5 ‘Multicultural optimism’  
Tend to agree or tend to disagree ? 
 

• People from these minority groups are enriching the cultural life of (COUNTRY).  
• Where schools make the necessary efforts, the education of all children can be 
enriched by the  
presence of children from minority groups.  
• It is a good thing for any society to be made up of people from different 
races, religions and  
cultures.  
• (COUNTRY’S) diversity in terms of race, religion and culture adds to its 
strengths.  
• They (immigrants) enrich the cultural life of (COUNTRY).  
 

1.6 ‘Conditional repatriation’  
Tend to agree or tend to disagree ? 
 

• Legally established immigrants from outside the European Union should 
be sent back to their  
country of origin if they are unemployed.  
• Legally established immigrants from outside the European Union should 
all be sent back to their country of origin.  
• All immigrants whether legal or illegal, from outside the EU and their children, 
even those who were  
born in (COUNTRY) should be sent back to their country of origin.  
 

1.7 ‘Cultural assimilation’  
Tend to agree or tend to disagree ? 
 

• In order to become fully accepted members of (COUNTRY) society, people be-
longing to these  
minority groups must give up their own culture.  
• In order to become fully accepted members of (COUNTRY) society, peo-
ple belonging to these minority groups must give up such parts of their 
religion and culture which may be in conflict with (COUNTRY) law. 

 
2) Other questions in the EB 2000  

Questions on attitudes towards minorities :  
Q. 51. Tend to agree or tend to disagree ? 
2. People from these minority groups get poorer housing, largely because of dis-
crimination. 
4. Without people from these minority groups, [country] would do less well in in-
ternational sport. 
5. The authorities should make efforts to improve the situation of people from 
these minority groups. 
7. The religious practices of people from these minority groups threaten our way 
of life. 
8. People from these minority groups pay more into our social security system 
than they claim. 
12. People from these minority groups do the jobs which others do not want to 
do. 
13. When hiring personnel, employers should only take account of qualifications, 
regardless of the person’s race, religion or culture. 
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14. People from these minority groups keep entire sections of [counry]’s economy 
going. 
16. People from these minority groups are being discriminated against in the job 
market. 
17. Discrimination in the job market on grounds of a person’s race, religion or cul-
ture should be outlawed. 
Q. 52. Again, speaking generally about people from minority groups in terms of 
race, religion or culture, do you think there are not many, a lot but too many, or 
too many of them living in [our country]? 
Q. 53. How to improve the relationship ? Take court people who incite racism – 
Promote the teaching of mutual acceptance and respect in schools – promote fair 
reporting in the press, radio and tv 
Q. 59. Tend to agree or tend to disagree ? 
6. In two or three generation’s time, people belonging to these minority groups 
will be like all other members of society.  
10. Not everybody belonging to these minority groups wants to be a full member 
of (nationality) society. 
11. Whether people belonging to these minority groups can be fully accepted 
members of (nationality) society depends on which group they belong to. 
12. People belonging to these minority groups are so different, they can never be 
fully accepted members of (nationality) society.  
 
 

Questions on attitudes towards immigrants : 
 

Q. 60. This question uses  already mentionned items but is especially focused  to-
wards immigrants.   
Tend to agree or tend to disagree ? 
1. Their religious practices threaten our way of life. 
4.. They are so different, they can never be fully accepted members of (national-
ity) society. 
5. Without them, [our country] would do less well in international sport. 
6. In order to become fully accepted members of (nationality) society, they must 
give up their own culture.  
 
 
Q. 61. Tend to agree or tend to disagree ? 
1. Legally established immigrants from outside the European Union should have 
the social rights as the [nationality] citizens.  
2. Legally established immigrants from outside the European Union should have 
the  right to bring members of their immediate family in (OUR COUNTRY).  
3. Legally established immigrants from outside the European Union should be sent 
back to their country of origin if they have been convicted of serious offences.  
6. Legally established immigrants from outside the European Union should be able 
to become naturalised easily 
8. Employers who hire illegal workers should be punished more severely. 
9. As regards illegal immigrants, whether they are allowed to stay in (our country) 
should always depend on their personal circumstances.  
10. All immigrants, wheter legal or illegal, from outside the EU and their children, 
even those who were born in [our country], should be sent back to their country 
of origin. 
11. The right to asylum is easier to obtain.   
  

Several of these items are also present in the version of 2003. 
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3) Report “ Majority populations’ attitudes towards migrants and minorities” – 
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia   

         (Coenders et al., 2003) 
 
Dimensions of  “ethnic exclusionism” :   

Resistance to Multicultural Society : the questions are the same as these in bold 
letters in the dimension “multicultural optimism” of the previous report. 

 
Insistence on Conformity of Migrants to Law and Conventions : cf. “cultural as-
similation” (questions in bold letters) 
v.6 In order to be fully accepted members of (NATIONALITY) society, people be-
longing to these minority groups must give up religious or cultural practices such 
as polygamy or female circumcision.  

 
Limits to Multicultural Society  
v.8 There is a limit to how many people of other races, religions or cultures a so-
ciety can accept.  
v.9 (OUR COUNTRY) has reached its limits ; if there were to be more people be-
longing to these minority groups we would have problems.  
 
Opposition to Civil Rights for Legal Migrants  
v.13 Legally established immigrants from outside the European Union should have 
the same social rights as the (NATIONALITY) citizens.  
v.14 Legally established immigrants from outside the European Union should have 
the right to bring members of their immediate family in (OUR COUNTRY).  
v.18 Legally established immigrants from outside the European Union should be 
able to become naturalised easily  
 
Favour Repatriation Policies for Legal Migrants : Cf. “conditional repatriation” 
(questions in bold letters)  

 
4) Other questions in the EB 2003 
 
Q. 13. Could you please tell me if you tend to agree or tend to disagree ?  
1) Every individual should have the right to settle in any country they choose in 
the world. 
2) The right of asylum is a fundamental human right.  
3) Border controls should be abolished throughout the world.  
4) The absence of a coherent immigration and asylum EU policy drives immigrants 
and asylum seekers into hands of criminal networks.  
Q. 14. For of these views can you tell me whether you completely agree, tend to 
agree, tend to disagree or completely disagree ? 
1) Immigrants are fleeing poverty in their own country. 
2) There are too many immigrants in (our country). 
3) Immigration makes a positive contribution to the cultural diversity of (our 
country).  
4) Immigrants are responsible for a lot of petty crime. 
5) Legal immigrants should have exactly the same rights as the (nationality) citi-
zens. 
6) Legal immigrants should have the right to vote in local elections. 
7) Immigrants should adapt to the (nationality) customs.  
8) We need immigrants to work in some sectors of our economy. 
9) (Our country) should do more to help legal immigrants integrate into (national-
ity) society. 
10) We can reduce immigration by increasing aid to poor countries. 
11) Poor countries should discourage their people from leaving. 
12) Immigration has always existed and will continue to exist. 
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13) Immigrants who continue to follow customs which are against our (national-
ity) values should be expelled, even if they are legally settled. 
14) We should legalise the status of illegal immigrants who have been working in 
(our country) for several years. 
Q. 15. For of these views can you tell me whether you completely agree, tend to 
agree, tend to disagree or completely disagree ?  
1) Asylum seekers are treated in a humane manner in (our country). 
2) It takes too long to accept or reject asylum applications. 
3) Most people seeking asylum are in fact doing so for economic reasons. 
4) Asylum seekers should be permitted to work, while their applications are being 
considered. 
5) Asylum seekers should be allowed to send their children to school, while their 
applications are being considered.  
6) Asylum seekers should be made to stay in detention centres, while their appli-
cations are being considered. 
7) Asylum seekers should only be given food and shelter. 
8) Asylum seekers should be entitled to welfare benefits. 
9) Asylum seekers whose applications have been accepted should have exactly 
the same benefits as (nationality) citizens.  
10) Asylum seekers should be made to go back to their country, once it is safe for 
them to do so.  
11) Asylum seekers choose countries where they think that their application is 
most likely to succed. 
12) Asylum seekers choose the most prosperous countries. 
13) Asylum seekers choose countries where members of their communities al-
ready live. 
14) Rules for asylum seekers should be the same throughout the European Union. 
15) The acceptance or rejection of an asylum application in one European Union 
country should automatically in all others.  
Q. 17.2. (Our country) has always consisted of various cultural or religious 
groups. Tend to agree or tend to disagree ? 
Q. 18. 7. All illegal immigrants should be sent back to their country of origin with-
out exception. Tend to agree or tend to disagree ? 

 

2. European Social Survey 

1) Report “ Majority populations’ attitudes towards migrants and 
minorities” – European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia  
    (Coenders et al., 2003) 

Dimensions of “ethnic exclusionism” :   
 

Resistance to Immigrants  
d.5 Allow many/some/few/none immigrants of different race/ethnic group from 
majority to come and live here 
d.7 Allow many/some/few/none immigrants from poorer countries in Europe  
d.9 Allow many/some/few/none immigrants from poorer countries outside Europe  
 
Favour Repatriation Policies for Criminal Migrants  
How much you agree or disagree with each of the following statements ? Agree 
strongly – agree – neither agree nor disagree – disagree –disagree strongly 
d.23 If immigrants commit serious crime, they should be made to leave  
d.24 If immigrants commit any crime, they should be made to leave  
 
Perceived collective Ethnic Threat  
d.25 Do immigrants take jobs away in (COUNTRY) or create new jobs ? 
d.26 Taxes and services: do immigrants take out more than they put in ? 
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d.27 Is immigration bad or good for (COUNTRY’S) economy ? 
d.28 Is the (COUNTRY’S) cultural life undermined or enriched by immigrants ? 
d.29 Do immigrants make (COUNTRY) worse or better place to live ? 
d.30 Do immigrants make (COUNTRY’S) crime problems worse or better ?  
(Scale from 0 to 10) 
 
Favour Ethnic Distance  
d.34 Mind if your boss is an immigrant of the same race/ethnic group as majority   
d.35 Mind if a close relative is married to an immigrant of the same race/ethnic 
group as majority  
d.36 Mind if your boss is an immigrant of a different race/ethnic group as majority  
d.37 Mind if a close relative is married to an immigrant of a different race/ethnic 
group as majority 
(Scale from 0 to 10) 
 
Resistance to Diversity  
Do you agree with each of the following statements ? (agree strongly – agree – 
neither agree nor disagree – disagree strongly) 
d.40 It is better for a country if almost everyone share customs and traditions  
d.41 It is better for a country if there is a variety of different religions  
 
Resistance to Asylum Seekers  
Do you agree with each of the following statements ? (agree strongly – agree – 
neither agree nor disagree – disagree strongly) 
d.50 Refugee applicants allowed to work while cases considered  
d.54 Financial support to refugee applicants while cases considered  
d.55 Granted refugees should be entitled to bring close family members 

 

2) Other questions of ESS 2002 

D6. Allow many/some/few/none people from the richer countries… 
D10-D17 Please tell me how important you think each of these things should be in 
deciding whether someone born, brought up and living outside [country] should 
be able to come and live here. 
How important should it be for them to...  (Scale from 0 to 10) 

 
• Have good educational qualifications ? 
• Have close family living here ?  
• Be able to speak [country’s official language(s)] ?  
• Come from a christian background ? 
• Be white ? 
• Be whealthy ? 
• Have work skills that [country] needs ? 
• Be committed to the way of life in [country] ? 
 

Do you agree with each of the following statements ? (agree strongly – agree – 
neither agree nor disagree – disagree strongly) 
D18 Average wages and salaries are generally brought down by people coming to 
live and work 
D19 People who come and work here generally harm the economic prospects of 
the poor more than the rich 
D20 People who come and work here help to fill jobs where there are shortages of 
workers 
D21 If people who have come to live and work here are unemployed for a long pe-
riod, they should be made to leave 
D22 People who have come to live and work here should be given the same rights 
as everyone else 
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D38 Suppose you were choosing where to live. Which of the three area on this 
card would you ideally wish to live in ? Almost nobody was of a different race or 
ethnic group from most [country] people – some people – many people 
D39 And how would you describe the area where you currently live ? Same items. 
 
Do you agree with each of the following statements ? (agree strongly – agree – 
neither agree nor disagree – disagree strongly) 
D42 It is better for a country if almost everyone is able to speak at least one 
common language 
D43 Communities of people who have come to live here should be allowed to edu-
cate their children in their own separate schools if they wish 
D44 If a country wants to reduce tensions it should stop immigration 
 
D45-46 How good or bad are each of these things for a country ? (Scale from 0 to 
10) 

• A law against racial or ethnic discrimination in the workplace 
• A law against promoting racial or ethnic hatred 

               D47 Do you have any friends who have come to live in [country] from another 
country ? (several, a few, none at all) 
               D48 Do you have any colleagues who have come to live in [country] from an-
other country ? (several, a few, none at all) 
 

 

2. Frankrijk: Enquête van de “Commission nationale consultative des droits de l’homme”   

1. Vragen van 2003 (niet gevraagd in 2004) 

 
Adoption des habitudes de vie françaises par les étrangers vivant en France 
Diriez-vous qu’il est secondaire, important mais pas indispensable ou indispensable que 
les étrangers qui vivent en France adoptent les habitudes de vie française ? 
 
Les domaines de discriminations  
Diriez-vous qu’en France, lorsqu’on est d’origine étrangère, on a plus de facilité, plus de 
difficultés ou ni l’un, ni l’autre pour accéder ? 
Au logement – aux loisirs (boîtes de nuit, cafés, parcs d’attraction,…) – aux vacances – à 
l’emploi – aux prestations sociales – aux soins médicaux – à l’éducation et à la formation  
 
Diriez-vous qu’en France, lorsqu’on est immigré, on a plus de facilité, plus de difficultés 
ou ni l’un, ni l’autre pour accéder ? 
Au logement – aux loisirs (boîtes de nuit, cafés, parcs d’attraction,…) – aux vacances – à 
l’emploi – aux prestations sociales – aux soins médicaux – à l’éducation et à la formation  
 
Expérience du racisme/ de l’antisémitisme 
Avez-vous déjà été personnellement mis dans les situations suivantes ?  
Vous avez été : témoin de propos racistes/ antisémites/ anti-musulmans/ anti-arabes 
                         témoin de comportements racistes/ antisémites/ anti-musulmans/ anti-
arabes 
                         personnellement victimes de propos racistes/ antisémites/ anti-
musulmans/ anti-arabes 
                         personnellement victimes de comportements racistes/ antisémites/ an-
ti-musulmans/   anti-arabes 
 
Section on Islam  
Evocations de l’Islam 
Qu’évoque pour vous l’Islam ? (open question) 
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Valeurs de l’Islam et valeurs de la République française  
Selon vous, les valeurs de l’Islam sont-elles compatibles avec les valeurs de la Républi-
que française ? 
(tout à fait – plutôt – plutôt pas – pas du tout) 
 
L’image de l’Islam et des musulmans dans les médias 
Avez-vous le sentiment que les médias français présentent globalement ? (Une image 
trop positive, trop négative ou équilibrée) 
 
Le respect des pratiques religieuses musulmanes et la vie en société 
Selon  vous, le respect des pratiques religieuses musulmanes suivantes peut-il, en Fran-
ce, poser problème pour vivre en société ? Le port du voile – le sacrifice de mouton lors 
de m’aïd El Kébir – les prières – le jeûne du ramadan – l’interdiction de consommer de la 
viande de porc ou de l’alcool 
(oui, tout à fait – oui, plutôt – oui – non, pas vraiment – non, pas du tout – non) 
 
Jugement sur la construction de mosquées en France/ près de chez soi 
Vous personnellement, êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou 
tout à fait opposé à la construction de mosquées en France ?  
 
Connaissance de la religion musulmane 
Vous-même, diriez-vous que vous connaissez très bien, assez bien, assez mal ou très 
mal la religion musulmane ?  
 
Estimation de la proportion de pratiquants dans les différentes religions 
Selon vous, parmi les personnes de religion musulmane/ catholique/ juive, quelle propor-
tion y a-t-il de pratiquants ? (moins de 10 % - entre 10 et 20% - entre 20 et 30% - en-
tre 30 et 50 % - plus de 50 %) 
 
Opinion sur le port du voile  
Vous personnellement, seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé 
ou tout à fait opposé au port du voile ? Dans la rue – sur le lieu de travail en général – à 
l’école – sur les photos des papiers d’identité – pour les employés des administrations 
publiques 
 
La principale raison du refus du port du voile à l’école 
Parmi les raisons suivantes, laquelle explique le mieux votre opposition au port du voile à 
l’école ?  
L’école française est laïque – le voile est un signe d’oppression des femmes – le port du 
voile à l’école est choquant  
 
L’influence de l’actualité internationale sur l’image de l’islam 
Pour vous personnellement, est-ce que l’actualité internationale a changé en mieux, en 
moins bien ou n’a pas changé l’image que vous vous faites de l’islam ? 
 
Deuxième version : Pour vous personnellement, est-ce que l’actualité internationale a 
changé en mieux, en moins bien ou n’a pas changé l’image que vous vous faites de 
l’islam en France ? 
 
Actualité internationale ayant influencé l’image de l’islam/ islam en France 
Pouvez-vous me dire plus précisément ce qui dans l’actualité internationale a changé en 
mieux (/ en moins bien) votre image de l’islam/ de l’islam en France ? (open question)  
 
Jugement quant à l’interprétation des valeurs de l’Islam par les intégristes mu-
sulmans 
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Concernant les intégristes musulmans, de laquelle de ces deux opinions vous sentez-
vous le plus proche ? 
Les intégristes musulmans déforment le message et les valeurs de l’Islam. 
Les intégristes musulmans appliquent strictement le message et les valeurs de l’Islam. 
 

2. Vragen van 2004 

The  questionnaire is almost complete : only the first question (on the fears of French 
people) lacks. The numbering is the original.  
 
La perception de l’existence de groupes 
Q2. Avez-vous le sentiment qu’il y a des gens dans la société française qui vivent à part ?  
Q3. Lesquels ? 
 
Acceptation de personnes étrangères/ d’une autre nationalité  
Q4.1.A. Vous personnellement, dans votre vie de tous les jours, trouvez-vous plutôt enri-
chissante, plutôt gênante ou êtes-vous plutôt indifférent à la présence de personnes 
d’une autre nationalité que la vôtre ? 
 
Q4.1.B. Vous personnellement, dans votre vie de tous les jours, trouvez-vous plutôt enri-
chissante, plutôt gênante ou êtes-vous plutôt indifférent à la présence de personnes 
d’origine étrangère ? 
 
Acceptation de personnes d’une autre religion  
Q.4.2. Vous personnellement, dans votre vie de tous les jours, trouvez-vous plutôt enri-
chissante, plutôt gênante ou êtes-vous plutôt indifférent à la présence de personnes 
d’une autre religion que la vôtre ? 
 
Le niveau du racisme en France 
Q5. Diriez-vous qu’en ce moment le racisme est en France une chose très répandue, plu-
tôt répandue, plutôt rare ou très rare ? 
 
Définition du racisme  
Q6. Pourriez-vous me dire qu’est-ce que c’est, selon vous, être raciste ? (open question) 
 
Les principales victimes de racisme et de discrimination en France 
Q7A. Quelles sont, à votre avis, les principales victimes de racisme en France ? 
(open question) 
 
Q7B. Quelles sont, à votre avis, les principales victimes de discrimination en France ? 
 
Définition de l’antisémitisme 
Q8. Pourriez-vous me dire qu’est-ce que c’est, selon vous, être antisémite ? (open ques-
tion) 
 
Arbitrage entre différentes opinions 
Q9. Vous personnellement, de laquelle des opinions suivantes vous sentez-vous le plus 
proche ? 
 

Rien ne peut justifier les réactions racistes. 
Certains comportements peuvent parfois justifier des réactions racistes. 
 
Les races humaines, ça n’existe pas.  
Toutes les races humaines se valent. 
Il y a des races humaines plus douées que d’autres. 
 

Faculté des immigrés à s’intégrer à la société française 
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Q10. D’après vous, la plupart des immigrés peuvent-il s’intégrer à la société française 
très facilement, assez facilement, assez difficilement ou très difficilement ? 
 
Raisons des difficultés d’intégration des immigrés 
Q11. Pour quelles raisons pensez-vous que les immigrés ne peuvent-ils pas s’intégrer à 
la société française ? (open question) 
 
Rôle des institutions 
Q12. Pour  chacune des institutions suivantes, dites-moi si, selon vous, elle favorise ou si 
elle rend plus difficile cette intégration ou si elle n’a aucune influence sur cette intégra-
tion ? Les clubs sportifs – l’école – les associations anti-racistes et de défense des droits 
de l’Homme – les organismes de logement sociaux – la famille – les municipalités – les 
syndicats – la télévision – les entreprises – les églises – la police  
 
Perception de différentes catégories de population en tant que communautés 
Q13. Pour chacune des catégories suivantes, dites-moi si elle constitue pour vous actuel-
lement en France : un groupe à part dans la société, un groupe ouvert aux autres ou des 
personnes ne formant pas spécialement un groupe ? 
Les musulmans – les Maghrébins – les juifs – les asiatiques – les homosexuels – les noirs 
– les catholiques 
 
Accord ou désaccord sur diverses opinions 
Q14. Pour chacune des opinions suivantes, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, 
plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord ? 
 

Les Français juifs sont des Français comme les autres 
Les travailleurs immigrés doivent être considérés ici comme chez eux puisqu’ils 
contribuent à  l’économie française 
On juge aussi une démocratie à sa capacité d’intégrer les étrangers 
Les Français musulmans sont des Français comme les autres 
La présence d’immigrés est une source d’enrichissement culturel 
La présence d’immigrés est nécessaire pour assurer certaines professions 
Il faudrait donner le droit de vote aux élections municipales pour les étrangers 
non européens résidant en France depuis un certain temps 
Il faut faciliter l’exercice du culte musulman en France 
Il faut faciliter la formation d’imams français pour exercer le culte musulman en 
France 
La France ne fait pas assez d’enfants, l’immigration est une chance pour elle 

 
Opinion sur la notoriété de l’extermination des Juifs pendant la seconde guerre 
mondiale 
Q15. En France aujourd’hui, avez-vous le sentiment que l’on ne parle pas assez, que l’on 
parle trop ou que l’on parle ce qu’il faut de l’extermination des juifs pendant la seconde 
guerre mondiale ? 
 
Opinion sur le nombre d’étrangers/ immigrés en France 
Q16A. D’une manière générale, diriez-vous qu’en France aujourd’hui, le nombre 
d’étrangers n’est pas assez important, est trop important, et juste comme il faut ou qu’il 
vous est indifférent ? 
 
Q16B. D’une manière générale, diriez-vous qu’en France aujourd’hui, le nombre 
d’immigrés n’est pas assez important, est trop important, et juste comme il faut ou qu’il 
vous est indifférent ? 
 
Domaines où le faible nombre d’étrangers/ immigrés pose problème 
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Q17. Vous m’avez dit que le nombre d’étrangers/ immigrés en France n’est pas assez 
important. Dans quels domaines cela pose-t-il un problème, selon vous ? Et ensuite ? 
(open question) 
 
Domaines où le grand nombre d’étrangers/ immigrés pose problème 
Q17. Vous m’avez dit que le nombre d’étrangers/ immigrés en France est trop important. 
Dans quels domaines cela pose-t-il un problème, selon vous ? Et ensuite ? (open ques-
tion) 
 
Relations entre les personnes de différentes origines/ religions en France au-
jourd’hui 
Q18A. Aujourd’hui, diriez-vous que les personnes de différentes origines qui composent 
la société française… 

Vivent ensemble, en bonne entente 
Vivent ensemble, avec des tensions 
Vivent séparées, en bonne entente 
Vivent séparées, avec des tensions 
 

Q18B. Aujourd’hui, diriez-vous que les personnes de différentes religions qui composent 
la société française… 

Vivent ensemble, en bonne entente 
Vivent ensemble, avec des tensions 
Vivent séparées, en bonne entente 
Vivent séparées, avec des tensions 

 
Relations entre les personnes de différentes origines/ religions en France à 
l’avenir 
Q19A. Comment voyez-vous l’avenir de la société française dans les vingt prochaines 
années ? D’après vous, est-ce que les personnes de différentes origines :   

Vivront ensemble, en bonne entente 
Vivront ensemble, avec des tensions 
Vivront séparées, en bonne entente 
Vivront séparées, avec des tensions 

 
Q19B. Comment voyez-vous l’avenir de la société française dans les vingt prochaines 
années ? D’après vous, est-ce que les personnes de différentes religions :   

Vivront ensemble, en bonne entente 
Vivront ensemble, avec des tensions 
Vivront séparées, en bonne entente 
Vivront séparées, avec des tensions 

 
Opinion sur la perception qu’ont les Français musulmans d’eux-mêmes 
Q20. Comment pensez-vous que les musulmans Français (ou les Français de religion mu-
sulmane) se considèrent eux-mêmes ? 

La plupart se considèrent comme musulmans avant tout 
La plupart se considèrent comme Français avant tout 
La plupart se considèrent à la fois comme musulmans et Français 

 
Opinion sur la perception qu’ont les Français juifs d’eux-mêmes 
Q21. Comment pensez-vous que les juifs Français (ou les Français de religion juive) se 
considèrent eux-mêmes ? 

La plupart se considèrent comme juifs avant tout 
La plupart se considèrent comme Français avant tout 
La plupart se considèrent à la fois comme juifs et Français 
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Le jugement des personnes qui tiennent des propos racistes/ discriminatoires 
(3 versions) 
Q22A. A votre avis, les personnes qui tiennent publiquement des propos racistes, comme 
par exemple ‘sale arabe’, doivent-elles être ou pas condamnées par la justice ? 
 
Q22B. A votre avis, les personnes qui tiennent publiquement des propos racistes, comme 
par exemple ‘sale juif’, doivent-elles être ou pas condamnées par la justice ? 
 
Q22C. A votre avis, les personnes qui tiennent publiquement des propos racistes, comme 
par exemple ‘sale pédé’, doivent-elles être ou pas condamnées par la justice ? 
 
La punition des personnes qui tiennent des propos racistes/ discriminatoires 
Q23. Et à votre avis, doivent-elles être condamnées par la justice très sévèrement, plutôt 
sévèrement, pas vraiment sévèrement ou pas sévèrement du tout ? 
 
Jugement quant à la sévérité de la Justice 
Q24. Et à votre avis, les tribunaux Français condamnent-ils actuellement pas assez sévè-
rement, trop sévèrement ou juste ce qu’il faut… 
 

- les profanations contre des tombes et les dégradations de cimetière 
- la dégradation d’un lieu de culte comme une synagogue (split A) 
- le refus d’embaucher ou de promouvoir une personne compétente en raison de 

son origine, de sa couleur de peau ou de sa religion 
- la dégradation d’un lieu de culte comme une mosquée (split B) 
- les dégradations publiques à caractère xénophobe, raciste ou antisémite 
- l’agression à caractère antisémite d’une personne (split A) 
- l’agression à caractère anti-maghrébin d’une personne (split B) 
- l’interdiction de l’entrée d’une boîte de nuit d’une personne en raison de son ori-

gine ou de sa couleur de peau 
- les insultes à caractère raciste 
- les actes qu’ils ont à juger 

 
Nécessité perçue d’une lutte contre le racisme en France 
Q25. Vous personnellement, pensez-vous qu’une lutte vigoureuse contre le racisme soit 
nécessaire en France ? 
Oui, tout à fait – Oui, plutôt – Non, pas vraiment – Non, pas du tout 
 
L’efficacité des moyens de lutte contre le racisme et les discriminations 
Q26. Chacun de ses moyens vous paraîtrait-il très efficace, plutôt efficace, pas vraiment 
efficace ou pas efficace du tout pour lutter contre le racisme et les discriminations ? 
 

- Enseigner la tolérance et la morale civique dans les écoles 
- Favoriser une meilleure connaissance de langue française chez les immigrés 
- Eviter les concentrations trop fortes d’immigrés dans certains quartiers 
- Renforcer les lois condamnant la propagande et les actes racistes 
- Lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine 
- Faire en sorte que les médias traitent de l’immigration avec impartialité 
- Faire reculer l’insécurité en France 
- Faire reculer le chômage en France 
- Mieux faire connaître les apports sociaux, économiques et culturels de 

l’immigration à notre société 
- Renforcer les moyens de contrôle d’internet pour les sites exprimant des propos 

racistes ou antisémites 
- Enseigner à l’école les croyances, les pratiques et l’histoire des différentes reli-

gions 
- Permettre aux étrangers de garder un contact avec la culture de leur pays 

d’origine 



 181

- Faire en sorte que les immigrés trouvent plus facilement un logement 
 
 
La gravité perçue de différents comportements discriminatoires 
Q27. Pouvez-vous me dire s’il est, selon vous, très grave, assez grave, peu grave ou pas 
grave du tout d’avoir des comportements suivants ? 
 
terme utilisé ‘noir’ (A) et ‘maghrébin’ (B)  
 

Refuser l’embauche d’un … qualifié pour le poste 
Interdire l’entrée d’une boîte de nuit à un … 
Refuser de louer un logement à un … 
Etre contre le mariage d’un de ses enfants avec un … 

 
Perception de l’existence de discrimination à l’égard de certaines catégories de 
la population dans le domaine professionel 
Q28A. Je vais vous citer des catégories de personnes. Dites-moi si, selon vous, à niveau 
de formation et de compétence égale, elles ont aujourd’hui en France plus de facilité, 
plus de difficulté, ou ni l’un ni l’autre pour être embauchées.  
 

Une personne de plus de 50 ans 
Une personne handicapée physiquement 
Une personne maghrébine ou d’origine maghrébine 
Une personne africaine ou d’origine africaine 
Une personne obèse 
Une femme enceinte 
Une personne ayant un nom à consonance étrangère 
Une personne issue d’un quartier sensible 
Une personne de nationalité étrangère 
Une personne de religion musulmane 
Une personne venant d’un milieu défavorisé 
Une personne syndiquée 
Une femme 
Une personne asiatique ou d’origine asiatique 
Une personne homosexuelle 
Une personne de religion juive 

 
Q28B. Je vais vous citer des catégories de personnes. Dites-moi si, selon vous, à niveau 
de formation et de compétence égale, elles ont aujourd’hui en France plus de facilité, 
plus de difficulté, ou ni l’un ni l’autre pour évoluer dans leur carrière. 
 
Q 29. Je vais vous citer des catégories de personnes. Dites-moi si, selon vous, à niveau 
de formation et de compétence égale, elles ont aujourd’hui en France plus de facilité, 
plus de difficulté, ou ni l’un ni l’autre pour louer un logement. 
 
Niveau d’implication dans la lutte contre le racisme 
Q30. Pour lutte contre le racisme, dites-moi si vous seriez personnellement prêt ou pas 
à :  
Signer des pétitions – Boycotter des commerçants – Signaler un comportement raciste à 
la police 
Participer à une manifestation – Porter un badge ou un signe distinctif affirmant son anti-
racisme – adhérer à une association anti-racistes 
 
Connotations de différents termes 
Q31. Pouvez-vous me dire, pour chacun des termes suivants, s’il évoque, pour vous, 
quelque chose de très positif, d’assez positif, d’assez négatif, de très négatif ou de ni 
positif, ni négatif ? 
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Laïcité 
Religion catholique 
Bouddhisme 
Religion 
Religion protestante 
Religion juive 
Religion musulmane 

 
Perception de l’attitude des médias en terme de couverture des actes « racis-
tes » 
Q32. D’une façon générale, pensez-vous que les médias, c'est-à-dire la presse écrite, la 
radio et la télévision, parlent trop, pas assez ou juste ce qu’il faut… 

des actes commis contre les juifs 
des actes commis contre des maghrébins 
des actes commis contre des noirs 

 
 
Perception des conséquences du traitement médiatique des actes « racistes » 
Q33A. Pensez-vous que quand les médias, c'est-à-dire la presse écrite, la radio et la té-
lévision, parlent des actes antisémites 
 ils incitent plutôt à commettre des actes de ce genre 
 ils dissuadent de commettre des actes de ce genre 
 ils ne changent pas grand-chose 
 
Q33B. Pensez-vous que quand les médias, c'est-à-dire la presse écrite, la radio et la té-
lévision, parlent des actes racistes… 
 
L’utilité de la mention de l’origine ethnique des auteurs de délinquance 
Q34. De manière générale, lorsque les médias, c'est-à-dire la presse écrite, la radio et la 
télévision, parlent d’auteurs d’actes de délinquance, pensez-vous qu’il soit utile ou non 
de connaître l’origine ethnique des auteurs ? 
(oui, très utile – oui, plutôt utile – non, plutôt inutile – non, tout à fait inutile) 
 
Nécessité de la poursuite judiciaire pour les responsables de diffusion de textes 
racistes ou antisémites 
Q35A. Pensez-vous que le responsable d’une publication ayant diffusé un texte raciste ou 
antisémite doit être poursuivi par les tribunaux ? 
(oui, tout à fait – oui, plutôt – non, plutôt pas – non, pas du tout) 
 
Q35B. Pensez-vous que le responsable d’un site internet ayant diffusé un texte raciste ou 
antisémite doit être poursuivi par les tribunaux ? 
 
Les événement du Proche-Orient et le conflit israélo-palestien 
Q36. Diriez-vous que les évènements au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien ont 
renforcé, diminué ou n’ont rien changé… 
  au racisme contre les musulmans en France 
  au racisme contre les juifs en France 

au sentiment des musulmans en France d’appartenir à une communauté 
particulière 
au sentiment des juifs en France d’appartenir à une communauté particu-
lière 

 



 183

3. Nederland 

1. Beeldvorming 2002 

This is the entire questionnaire.. 
 
1. In welke mate zijn allochtonen woonachtig in deze buurt ? 

• Ze zijn in de meerderheid 
• Ze zijn in de minderheid, maar zij zijn wel talrijk 
• Zij vormen een kleine minderheid 
• Zij wonen hier niet of nauwelijks 

 
2. In welke mate hebt u contact met allochtonen in de buurt ? 

• N.v.t. (geen allochtonen in deze buurt) 
• Niet of nauwelijks contact 
• Oppervlakkig contact (voorzover we elkaar kennen, groeten we elkaar) 
• Redelijk wat contact (met degenen die ik ken, maak ik wel eens een praatje; we 

helpen elkaar met kleine dingen) 
• Verder gaand contact (we komen bij elkaar over de vloer) 

 
3. In welke mate zijn allochtonen vertegenwoordigd in verenigingen (sportclubs, hobby-
clubs, gezelligheidsverenigingen) waarvan u lid bent ? 

• N.v.t, ik ben geen lid van zulke verenigingen 
• Niet of nauwelijks allochtonen 
• Wel wat allochtonen 
• Tamelijk veel allochtonen 

 
4. Hoe vaak hebt u in het dagelijks leven contact met allochtonen ?  

• Vaak  
• Regelmatig  
• Weinig 
• Nauwelijks of nooit 

 
5. Wat vindt u door de bank genomen van mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst 
? 

• Prettige mensen 
• Wisselend, maar in het algemeen prettige mensen 
• Wisselend, maar in het algemeen ben ik er niet enthousiast over 
• Geen oordeel, ken ze goed genoeg 

 
6. Hieronder staan enkele uitspraken en meningen over buitenlanders in de Nederlandse 

samenleving. Wilt u aangeven in hoeverre u het met deze uitspraken eens bent? He-
lemaal mee eens – Mee eens – Niet mee/ niet mee oneens – Niet mee eens – Hele-
maal niet mee eens  

 
• In Nederland krijg je als buitenlander alle kansen                           
• Nederland staat vijandig tegenover buitenlanders                        
• In Nederland worden je rechten als buitenlander gerespecteerd   
• Nederland is een gastvrij land voor buitenlanders   
• In Nederland zijn de mensen onverschillig ten opzichte van buitenlanders 
• In Nederland word je als buitenlander rechtvaardig behandeld  
• In Nederland zijn er voor  buitenlanders veel beperkingen                  
• Nederland staat open voor buitenlandse culturen 

         

7a. In de grote steden zijn veel scholen waar allochtone leerlingen de meerderheid vor-
men, ook wel 'zwarte scholen' genoemd. Nederlandse ouders ter plaatse zoeken voor hun 
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kinderen vaak andere scholen, ook als die verder weg zijn gelegen. Wat is hierover u 
mening ? 

• Dat keur ik goed   
• Daar heb ik begrip voor, maar het is eigenlijk niet goed 
• Dat keur ik af 

 
7b. Allochtonen zitten nog steeds weinig in gemeenteraden, adviescommissies, vereni-
gingsbesturen enz. Hoe komt dat volgens u ? 

• Ze krijgen te weinig kansen                                                                                             
• Ze zijn kennelijk minder geschikt 
• Ze zijn kennelijk niet geïnteresseerd 
• Andere reden, nl.:....  

 
8. Sommige mensen zeggen dat mensen van Marokkaanse afkomst door Nederlanders 
worden gediscrimineerd. Wat is uw indruk hiervan? Gebeurt dit nooit, bijna nooit, af en 
toe, vaak of zeer vaak?  
 
9. En mensen van Surinaamse afkomst, worden die naar uw mening door Nederlanders 
gediscrimineerd?                                                                                                             
Nooit, bijna nooit, af en toe, vaak of zeer vaak? 
 
10. En mensen van Turkse afkomst, worden die naar uw mening door Nederlanders ge-
discrimineerd? 
Nooit, bijna nooit, af en toe, vaak of zeer vaak? 
 
11. Nu een vraag over de manier waarop ouders van verschillende afkomst hun kinderen 
opvoeden. Vindt u dat ze dat goed, niet zo goed, slecht of zeer slecht doen? (Of geen 
oordeel ?) 

• Ouders van Marokkaanse afkomst      
• Ouders van Surinaamse afkomst        
• Ouders van Turkse afkomst                
• Autochtone Nederlandse ouders         

 
12. Kunt u hieronder aangeven in welke mate u zich met mensen van de volgende af-
komst op uw gemak voelt? 
Ik voel me op mijn gemak met … 
 

• Mensen van Marokkaanse afkomst     
• Mensen van Surinaamse afkomst       
• Mensen van Turkse afkomst               

 
Ja, zeer – ja enigszins – nee, niet zo – nee helemaal niet – geen oordeel (te weinig con-
tact) 
 
13. Hieronder staan eigenschappen die mensen kunnen hebben. Wilt u aangeven in wel-
ke mate u denkt dat mensen van Marokkaanse afkomst die eigenschappen hebben? 
Het gaat om het beeld dat u in het algemeen van mensen van Marokkaanse afkomst 
hebt, ook al heeft u weinig of geen contact met mensen van Marokkaanse afkomst. 
Mensen van Marokkaanse afkomst zijn :  

• Gezellig 
• Eerlijk 
• Gesloten 
• Beleefd 
• Bemoeizuchtig 
• Gastvrij 
• Gierig 
• Netjs 
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• Verdraagzaam 
• Hulpvaardig 
• Wantrouwing 
• Vriendelijk 
• Betrouwbaar 
• Ondernemend 

 
Zeer – een beetje – niet – helemaal niet 
 
14.  Idem met “mensen van  Surinaamse afkomst” 
 
15. Idem met “mensen van Turkse afkomst” 
 
16. Idem met de “Nederlanders” 
 
17. Veronderstel dat er twee werknemers zijn die op één punt verschillen, namelijk de 
een is een  buitenlander en de ander een Nederlander. Op alle andere punten zijn ze 
aan elkaar gelijk. Als één van hen ontslagen moet worden omdat het bedrijf slecht gaat, 
wie zou dat volgens u dan moeten zijn?   

• De buitenlander 
• De nederlander  
• Mag geen verschil maken 

 
 
18. Wij zouden graag van u weten wie volgens u tijdens een periode van woning-
schaarste het eerst een vrijkomende woning moet krijgen, een Buitenlands gezin of een 
Nederlands gezin? 

• Buitenlands gezin 
• Nederlands gezin 
• Mag geen verschil maken 

 
19. Stel dat u nieuwe buren mag uitkiezen. Zou u dan liever naast een Nederlander wo-
nen, of naast een buitenlander, of maakt het u niet uit?   

• De buitenlander 
• De nederlander 
• Maak uit niet 

 
20. Stoort u zich persoonlijk in uw dagelijks leven in het algemeen aan de aanwezigheid 
van mensen  van een andere nationaliteit of een ander ras?  

• Ja, ik stoor me eraan 
• Nee, ik stoor me er niet aan 

 
21. Wat vindt u in het algemeen van het aantal mensen van een andere nationaliteit dat 
in ons land woont? 
Het zijn er :  

• Te veel 
• Veel maar niet te veel 
• Niet veel 

 
22. Gesteld dat u mensen van een ander ras als naaste buren zou krijgen zou u daar dan 
geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren maar het minder prettig vinden 
of zou u zich ertegen verzetten?   

• Geen enkel bezwaar 
• Accepteren, maar minder prettig 
• Ertegen verzetten 
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23. Wat is uw mening over de volgende uitspraken? Zeer mee eens – mee eens – zeer 
mee oneens – mee oneens 

• Het is goed als een samenleving bestaat uit mensen van verschillende culturen 
• Al die vreemde culturen vormen een bedreiging voor onze eigen cultuur                                    
• Het is (als buitenlander) moeilijk om in Nederland geaccepteerd te worden als je 

je eigen cultuur wilt behouden                                                                    
• Het moet makkelijker worden om in Nederland asiel te krijgen                                                  
• De aanwezigheid van allochtonen is een bron van misdaad en onveiligheid    
• Legaal aanwezige buitenlanders moeten dezelfde rechten op sociale zekerheid 

hebben als Nederlanders 
• Allochtonen maken misbruik van de sociale voorzieningen                                                        
• Als scholen hun best doen kan de aanwezigheid van allochtone leerlingen voor alle 

leerlingen goed zijn     
• In Nederland wonen teveel allochtonen 
• Allochtonen worden in Nederland niet geaccepteerd 
• Sommige sectoren van de economie kunnen alleen blijven draaien omdat er al-

lochtonen werken 
• Legaal aanwezige buitenlanders moeten in geval van werkloosheid teruggestuurd 

worden 
• Een wijk gaat er niet op vooruit als er veel allochtonen komen te wonen                                    
• Nederlanders moeten trots zijn op hun land              
• De komst van buitenlanders naar Nederland bedreigt onze welvaart                                          
• De islam kan een waardevolle bijdrage aan de cultuur van ons land leveren                               

 
24. Er zijn diverse geloofsrichtingen in onze maatschappij. Voor elk van deze geloofsrich-
tingen zouden wij graag van u willen weten in hoeverre u vindt dat zij vrijgelaten moeten 
worden in hun doen en laten. 
Volledig vrijlaten – tamelijk vrijlaten – een klein beetje vrijlaten – helemaal niet vrijlaten 

• Katholieken 
• Protestanten   
• Islamieten    
• Jehova’s 
• Humanisten 
• Diverse groepen, zoals Unified Family, Children of God, Scientology, Hare Krishna 

 
25. In welke mate vindt u dat de Nederlandse overheid al dan niet soepel moet zijn in 
het afgeven van verblijfsvergunningen aan mensen uit andere landen, die om de volgen-
de redenen hier willen komen wonen en werken? 
Zeer soepel – enigszins soepel – niet zo soepel – helemaal niet afgeven 

• Iemand die door de politieke situatie in zijn land persoonlijk wordt bedreigd                              
• Iemand die door de economische situatie in zijn land nauwelijks middelen van be-

staan heeft             
• Een buitenlander die legaal hier verblijft maar die zijn echtgeno(o)t(e) naar Ne-

derland wil laten overkomen 
• Een zoon van een hier legaal verblijvende buitenlander die zijn toekomstige vrouw 

naar Nederland wil laten overkomen 
 
26. Hoe vindt u het om in Nederland te wonen?   
Erg fijn 
Fijn 
Niet fijn, maar ook niet vervelend 
Vervelend 
Heel vervelend                          
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2. Prejudice against migrants : the Dutch research 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering does not follow this of the original questionnaire.  
 
1. En wat vindt u van gelijke rechten voor etnische minderheden? Bent u het er mee 
eens of oneens dat etnische minderheden recht hebben op dezelfde behandeling als de 
Nederlanders? 
Bent u het er erg mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens, of erg mee on-
eens? 
 
2. Perceived Threat : bent u het hier erg mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee 
oneens of erg mee oneens? 
 
a. Ik ben bang voor toenemend geweld en vandalisme bij mij in de buurt [door de aan-

wezigheid van etnische minderheden / default]. 
b. Ik ben bang dat mijn economische vooruitzichten zullen verslechteren [door de aan-

wezigheid van etnische minderheden / default]. 
c. Ik ben bang voor toenemend geweld en vandalisme in de Nederlandse samenleving 

[door de aanwezigheid van etnisch minderheden / default]. 
d. Vandaag de dag wordt de Nederlandse cultuur steeds meer bedreigd [door de aanwe-

zigheid van etnische minderheden / default]. 
e. Ik ben bang dat de economische vooruitzichten van de Nederlandse samenleving zul-

len verslechteren [door de aanwezigheid van etnische minderheden / default]. 
 
3. Conformity: bent u het hier erg mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee on-
eens of erg mee oneens? 
 
a. Mensen die in Nederland komen wonen, behoren zich zoveel mogelijk hetzelfde te 

gedragen als Nederlanders. 
b. Het valt me snel op of ik met een Nederlander te maken heb of niet. 
 
4. Social distance : u kunt kiezen tussen: erg leuk, best leuk, best vervelend of erg 
vervelend 
 
a. Om een [mig1] als buur te hebben lijkt mij . . . ,  
b. Om een [mig1] als levenspartner te hebben lijkt mij . . . , 
 
Mig1 = Turks, Moroccans, Surinamers, refugee, asylum seeker or Spanish 
c. Om een Duitser als levenspartner te hebben lijkt mij . . . , 
 
5. Political Mobilisation : freedom 
 
[VERSIE1] “De meeste Turken en Marokkanen zijn uit eigen vrije wil naar Nederland ge-
komen en daarom moeten ze zich dus maar aanpassen aan de Nederlandse cultuur.” 
[VERSIE2] “Aangezien Nederland een vrij land is, hebben Turken en Marokkanen die hier 
naar toe zijn gekomen het recht om hun eigen levenswijze te volgen.” 
 
Bent u het hier erg mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of erg mee on-
eens ? 
 
6. Political Mobilisation : equality 
 
[VERSIE 1] “Alle burgers moeten gelijke kansen hebben en, gezien de achterstandsposi-
tie van migranten, is er voor hen een speciaal beleid nodig.” 



 188

[VERSIE2] “Alle burgers moeten gelijke kansen hebben, daarom is er, in plaats van een 
speciaal beleid voor migranten, een beleid nodig voor alle mensen in een achterstands-
positie.” 
 
Bent u het hier erg mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of erg mee on-
eens ? 
 
7. Outgroup Stereotype 
 
a.    Nu iets over enkele groepen die in Nederland wonen. Kunt u, voor elk kenmerk dat 
ik zal noemen, aangeven of u dat kenmerk wel of niet van toepassing vindt op de meer-
derheid van de mensen van die groep? Natuurlijk is geen enkele kenmerk van toepassing 
op alle mensen van een groep, maar in het algemeen gesproken . . . 
 
. . . bent u het er mee eens of mee oneens dat de meeste [ethno1 – ethno 2] BE-
TROUWBAAR zijn. Dus,dat ze eerlijk handelen en te vertrouwen zijn. 
Bent u het erg eens, enigszins eens, enigszins oneens, of erg oneens met deze beschrij-
ving? 
 
Ethno 1 = Turks/ Morrocans  
Ethno 2 = Refugee & asylum seekers/ Surinamies 
 
b.    Egoïstich ? Dus, dat ze alleen aan zichzelf denken, zonder zich druk te maken om 
anderen. 
c. Gezagsgetrouw ? Dus, dat ze zich als goede burgers gedragen en de regels en wetten 

van het land eerbiedigen. 
d. Opdringerig ? Dus, dat ze je op een vervelende en agressieve manier lastig kunnen 

vallen. 
e. Werkschuw ? Dus, dat ze proberen onder werk uit te komen of in ieder geval zwaar 

en vermoeiend werk uit de weg gaan. 
f. Gewelddadig ? Dus, dat ze vaak lichamelijk geweld gebruiken, of daar mee dreigen, 

om zo hun zin te krijgen in relaties met anderen. 
g. Klagers ? Dus, dat ze proberen anderen medelijden met hen te laten krijgen. 
h. Van nature minderwaardig ? 
i. Politiek onbetrouwbaar, in de zin dat ze uiteindelijk meer loyaal zijn aan hun eigen 

land en regering dan aan de Nederlandse samenleving? 
 
8. Citizenship 
 
Sommige mensen zijn van mening dat alleen oorspronkelijke Nederlanders het recht 
hebben op het Nederlandse staatsburgerschap. Bent u het hiermee eens of oneens? 
Bent u het erg eens, enigszins eens, enigszins oneens of erg oneens met deze mening? 
 
9. Ik vind het belangrijk om te weten of iemand een Nederlander is of niet.    
 
10. Anti-semitism : bent u het erg eens, enigszins eens, enigszins oneens of erg on-
eens met deze mening? 
 
a. De invloed van Joden in ons land is nog steeds te groot 
b. De meeste Joden zijn meer dan andere mensen geneigd om door duistere praktijken 

in het leven vooruit te komen 
c. Het interesseert de meeste Joden niet wat er met niet-Joden gebeurt 
d. De meeste Joden denken dat zij beter zijn dan andere mensen 
 
11. Counter-Argumentation I : Job support for ethnic minorities : bent U het er 
erg mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of erg mee oneens ? 
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Gezien het hoge werkloosheidspercentage onder ethnische minderheden, bent u het er 
mee eens, of mee oneens, dat er extra bijscholing voor ethnische minderheden moet 
zijn?  
 
INDIEN Erg OF ENIGSZINS MEE EENS, VRAAG:  
[VERSIE1] Zou u er anders over denken als we in overweging nemen dat extra bijscho-
ling voor etnische minderheden de Nederlandse belastingbetalers extra geld kost? 
[VERSIE2] Zou u er anders over denken als we in overweging nemen dat zoiets tot aller-
lei problemen kan leiden? 
 
 
INDIEN ERG OF ENIGSZINS MEE ONEENS, VRAAG: 
 
[VERSIE1] Zou u er anders over denken als we in overweging nemen dat blijvende werk-
loosheid onder etnische minderheden de Nederlandse belastingbetaler meer kost aan 
uitkeringen? 
[VERSIE2] Zou u er anders over denken als we in overweging nemen dat zoiets tot aller-
lei problemen kan leiden? 
 
12. Apartheid experiment 
 
Nu wil ik het graag hebben over onderwijs. 
 
[VERSIE1] Op grond van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen van etnische 
minderheden op school meer aandacht nodig hebben dan kinderen van Nederlandse ou-
ders. Dat kan ten koste gaan van de Nederlandse kinderen. Wat zou u er van vinden als 
het Ministerie van Onderwijs een zorgvuldig plan zou uitwerken voor de opzet van ge-
scheiden scholen voor Nederlandse kinderen en kinderen van etnische minderheden? 
[VERSIE2] Soms wordt gezegd dat de kinderen van etnische minderheden op school 
meer aandacht nodig hebben dan kinderen van Nederlandse ouders. Zou u het een goed 
of een slecht idee vinden om gescheiden scholen op te zetten voor kinderen van etnische 
minderheden? 
 
Zou dat zeker een goed idee zijn, een redelijk goed idee, een tamelijk slecht idee of een 
erg slecht idee?  
 
13. Fictional and realistic conflict 
 
[VERSIE1] Hoe zou u het vinden als er een nieuwe groep Islamitische migranten in Ne-
derland toegelaten zou worden?  
[VERSIE2] Hoe zou u het vinden als er een nieuwe groep Islamitische migranten in Ne-
derland toegelaten zou worden die hier hun godsdienst zou willen bedrijven en moskeeën 
in bepaalde stadswijken laten bouwen. 
[VERSIE3] Hoe zou u het vinden als er een nieuwe groep Islamitische migranten in Ne-
derland toegelaten zou worden die met de Nederlanders zal gaan concurreren op de ar-
beidsmarkt. 
 
Zou u het een goed idee of een slecht idee vinden om deze groep in Nederland toe te 
laten? 
 
14. Attitudes towards Muslims : bent u het erg eens met deze uitspraak, enigszins 
mee eens, enigszins mee oneens, of erg mee oneens? 
 
a. Moslims kunnen veel bijdragen aan de Nederlandse cultuur. 
b. Moslim mannen overheersen hun vrouwen 
c. De West-Europese leefwijze en die van Moslims zijn onverenigbaar 
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d. De meeste Moslims in Nederland hebben respect voor de cultuur en levenswijze van 
anderen 

e. Moslims in Nederland voeden hun kinderen op een autoritaire manier op 
 
15. Conflict of interest and deprivation 
 
 a. Denkt eens aan de dingen die u of uw gezin over twee jaar zouden willen hebben -- 
zoals een huis, promotie op het werk, en dergelijke.  
Denkt u dan dat uw kansen om dat te krijgen groter, kleiner, of hetzelfde zijn door de 
aanwezigheid van de etnische minderheden in Nederland? 
 
Indien kleiner,vraag: 
Hoe veel kleiner zijn uw kansen om te krijgen wat u wilt? Erg veel kleiner of iets kleiner? 
 
Tevens indien kleiner, vraag: 
Vindt u dit eerlijk? Dat uw kansen om te krijgen wat u zou willen hebben door de aanwe-
zigheid van de etnische minderheden kleiner zijn geworden 
 
b. Als u nu denkt aan de gemiddelde Nederlander, denkt u dan dat hun kansen om te 
krijgen wat ze willen hebben groter of kleiner zijn geworden door de aanwezigheid van 
etnische minderheden in Nederland? Of denkt u dat de kansen van de gemiddelde Neder-
lander hetzelfde zijn gebeleven? 
 
Indien kleiner,vraag: 
Hoe veel kleiner zijn uw kansen om te krijgen wat u wilt? Erg veel kleiner of iets kleiner? 
 
Tevens indien kleiner, vraag: 
Vindt u dit eerlijk? Dat de kansen van de gemiddelde Nederlander om te krijgen wat ze 
willen kleiner zijn geworden door de aanwezigheid van de etnische minderheden in Ne-
derland. 
 
16. Bent u het erg eens met deze uitspraak, enigszins mee eens, enigszins mee oneens, 
of erg mee oneens? 
 
a. [ethno1 – ethno 2] in Nederland wonen het liefst dicht bij elkaar in de buurt en gaan 

veel met elkaar om  
b. [ethno1 – ethno 2] in Nederland hebben grote families met een sterke onderlinge 

band 
c. [ethno1 – ethno 2] in Nederland delen dezelfde levenswijze en waarden (onderling) 
d. [ethno1 – ethno 2] in Nederland zijn goed georganiseerd en gericht op het bescher-

men van hun gemeenschappelijke belangen 
e. Het aantal [ethno1 – ethno 2 ] in Nederland groeit sneller dan de Nederlandse bevol-

king 
 
Ethno 1 = Turks/ Morrocans  
Ethno 2 = Refugee & asylum seekers/ Surinamies 
e. De laatste uitspraak is over [Turken en Marokkanen / Surinamers en Antillianen].  

Het is moeilijk om [Turken en Marokkanen / Surinamers en Antillianen] uit elkaar te 
houden.    

 
17. Counter-argumentation II : Education, additional attention for mig.  : bent U 
het er erg mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of erg mee oneens ? 
 
Als we het hebben over kinderen van etnische minderheden: 
Bent u het er mee eens of oneens dat kinderen van etnische minderheden extra aan-
dacht op school zouden moeten krijgen? 
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INDIEN ERG OF ENIGSZINS MEE EENS, VRAAG: 
 
[VERSIE 1] Zou u er anders over denken als we in overweging nemen dat er ook Neder-
landse kinderen zijn die het net zo moeilijk hebben als kinderen van etnische minderhe-
den? 
[VERSIE2] Zou u er anders over denken als we in overweging nemen dat zo iets tot aller-
lei problemen kan leiden, veranderdt dat dan uw mening? 
 
INDIEN ERG OF EENIGZINS MEE ONEENS, VRAAG: 
 
[VERSIE1] Zou u er anders over denken als we in overweging nemen dat kinderen van 
etnische minderheden meer problemen hebben met het Nederlandse taal dan Nederland-
se kinderen?  
[VERSIE2] Zou u er anders over denken als we in overweging nemen dat zo iets tot aller-
lei problemen kan leiden? 
 
18. Least-liked political tolerance  
Nu zal ik een paar groepen en sociale bewegingen opnoemen die vaak in het nieuws ko-
men: 
a. Kunt u mij vertellen aan welke groep u zich het meest stoort: 
-Homoseksuelen 
-Extreem rechts 
-Feministen 
-Milieu defensie 
-krakers 
 
b. Vindt u dan dat [meest irritante groep] uitgesloten zouden moeten worden van open-

bare functies ? J/N 
c. Vindt U dat [meest irritant groep] evenveel recht hebben op een baan in het onder-

wijs als ieder ander ? 
d. Vindt u dat [meest irritant groep] het recht hebben om in het openbaar toespraken te 

houden ? 
e. Vindt U dat [meest irritant groep] het recht hebben om in het openbaar bijeenkom-

sten te houden. 
 
19. Fictional and realistic conflict II 
a. Ik wil nu ingaan op nieuwe immigranten die mogelijk naar Nederland komen.  
 
[VERSIE1] Ze zijn hoog opgeleid en voldoende gekwalificeerd voor de beter betaalde ba-
nen. 
[VERSIE2] Ze zijn niet goed opgeleid en onervaren en kunnen daarom alleen laag be-
taalde banen krijgen. 
[VERSIE3] Ze spreken goed Nederlands en de kans is groot dat ze zich gemakkelijk aan 
de Nederlandse samenleving kunnen aanpassen.  
[VERSIE4] Ze spreken slecht Nederlands en de kans is niet groot dat ze zich gemakkelijk 
aan de Nederlandse samenleving kunnen aanpassen. 
  
Wat zou u er van vinden als deze groep in Nederland wordt toegelaten? Zou u het een 
zeer goed idee vinden, een redelijk goed idee vinden, een tamelijk slecht idee vinden of 
een zeer slecht idee vinden? 
 
b.  - Het is bekend dat een aantal vooraanstaande en belangrijke Nederlanders, ondanks 
hun publieke terughoudendheid, diep in hun hart vinden dat . . . 
 
[VERSIE1] Nederland vol is en er geen nieuwe immigranten moeten worden toegelaten. 
[VERSIE2] Nederland  makkelijk nieuwe migranten uit andere culturen  op kan nemen en 
daar baat bij zou hebben.  
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- Wat denkt u? Bent u het er mee eens of mee oneens dat . . . 
 
[VERSIE1] Nederland vol is en er geen nieuwe immigranten moeten worden toegelaten. 
[VERSIE2] Nederland makkelijk nieuwe migranten uit andere culturen op kan nemen en 
daar baat bij zou hebben.  
 
Bent U het erg mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of erg mee oneens?  
 
20. Territorial and social exclusionism  
 
[VERSIE1] Mensen behoren tot allerlei groepen die van elkaar verschillen. Een van de 
meest belangrijke van deze groepen is de nationale groep waar toe men zelf behoort. In 
uw geval, is dat het Nederlands volk. Ieder volk is verschillend. Wat vindt u als Neder-
lander van de volgende uitspruiken? 
[VERSIE2] Mensen verschillen op allerlei manieren en ieder mens is een uniek individu. 
De ene persoon houdt van muziek en de andere van wandelen. De ene persoon leest 
graag, terwijl de andere liever uitgaat. Iedereen is verschillend. Wat vindt u persoonlijk 
van de volgende uitspruiken? 
[VERSION3] [DEFAULT] Wat vindt u van de volgende uitspruiken. Hier komt de eeste . . . 
 
a. [Als Nederlander vind ik / Persoonlijk vind ik / De uitspraak] dat het toelatinsbeleid 
voor nieuwe immigranten strenger moet worden? Bent u het hier sterk mee eens, enigs-
zins mee eens, enigszins mee oneens of sterk mee oneens?  
 
b. [Als Nederlander vind ik / Persoonlijk vind ik / De uitspraak] dat etnische minderheden 
dezelfde politieke en sociale rechten dienen te hebben (indien vraag dezelfde rechten als 
wie: als Nederlanders)? 
Bent u het hier sterk mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of sterk mee 
oneens? 
 
c. [Als Nederlander vind ik / persoonlijk vind ik/ de uitspraak] dat het groot aantal ver-
schillende culturen een bedreiging vormen voor onze eigen cultuur(indien vraag wat onze 
eigen cultuur is: Nederlandse cultuur).   
Bent u het hier sterk mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of sterk mee 
oneens? 
 
d. [Als Nederlander vind ik / Persoonlijk vind ik/ De uitspraak] dat etnische minderheden 
langzamerhand meer rechten hebben dan ze verdienen? 
Bent u het hier sterk mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens of sterk mee 
oneens? 
 
21. Political exclusionism and prejudice priming 
 
a. Het wordt wel eens voorgesteld dat etnische minderheden, zelfs als zij niet de Neder-
landse nationaliteit hebben, toch zouden mogen meedoen aan de verkiezingen van de 
tweede kamer en zichzelf verkiesbaar mogen stellen. Vindt u [als Nederlander / persoon-
lijk / default] dit een goed idee of een slecht idee? Vindt u het een zeer goed idee, enigs-
zins een goed idee, enigszins een slecht idee of een zeer slecht idee? 
 
b. Nu wil ik u vragen om uw gevoelens over Turken in Nederland aan te geven. Dit kunt 
u doen op een thermometer van 0 tot 100. Hoe hoger het getal hoe positiever uw gevoe-
lens, hoe lager het getal hoe negativer uw gevoelens. Als uw gevoelens niet positief of 
negatief zijn, kies dan het getal 50. U kunt dus een getal tussen 0 en 100 kiezen. 
 
22. Conformity at the end 
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[VERSIE1] Wij zijn bij het einde van het interview. Ik wou nog zeggen dat ik het erg leuk 
vond om met u te praten en dat we erg veel aan uw antwoorden zullen hebben. Vindt u 
ook niet dat buitenlanders eigenlijk voor [meer/minder] problemen zorgen dan vaak 
wordt gedacht ? 
indien vraagt om herhaling: 
Nou, dat buitenlanders eigenlijk voor meer problemen zorgen dan vaak wordt gedacht. 
 
INDIEN VERSIE1, TOEVOEGEN:   
 
Ik moet hier aan toevoegen dat wat ik zojuist over etnische minderheden zei tot mijn 
taak behoorde. Met het beantwoorden van deze vraag heeft u ons zeer geholpen met een 
belangrijk experiment over het beinvloeden van de publieke opinie. 
Dit was de laatste vraag. Bedankt voor uw medewerking 
 
[VERSIE2] Een laatste vraag. Vindt u niet dat etnische minderheden voor veel 
[meer/minder] maatschappelijke problemen verantwoordelijk zijn dan dikwijls wordt ver-
ondersteld ? 
 
 

3. Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland 2000 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering  follows that of the original questionnaire.  
 
De volgende drie vragen (94, 95 en 96) zijn alleen bestemd voor respondenten wier 
grootouders en ouders van oorsprong de Nederlandse nationaliteit hebben of hadden en 
die zelf ook van oorsprong de Nederlandse nationaliteit hebben (zie vraag 10 antwoord 
‘ja, allemaal de Nederlandse nationaliteit’). 
Indien niet allemaal Nederlandse nationaliteit: GA NAAR VRAAG 97 
 
OPMERKING: Bij de onderstaande vragen worden 2 verschillende vraagformuleringen 
gebruikt, die elk in een andere volgorde aan een subsample van respondenten worden 
voorgelegd (beide subsamples omvatten 50% van de respondenten). Beide versies wor-
den dus aan de respondenten voorgelegd, maar in verschillende volgorde; 50% van de 
respondenten krijgt eerst versie A en later versie B, de andere 50% krijgt eerste versie 
B, en dan versie A. Door middel van een gerandomiseerd getal wordt bepaald welke 
vraagformulering aan de respondent wordt voorgelegd. 
 
VERSIE A 
 
94A  De volgende vraag gaat over de aanpak van de werkloosheid onder etnische min-
derheden. Etnische minderheden in Nederland zijn vaker werkloos dan autochtone Ne-
derlanders. Een mogelijke maatregel ter bestrijding van deze werkloosheid is het aanbie-
den van extra bijscholing aan etnische minderheden. In hoeverre bent u het eens of on-
eens met deze maatregel? Bent u het er helemaal mee eens, enigszins mee eens, enigs-
zins mee oneens, of helemaal mee oneens ? 
 
-1- helemaal mee eens GA NAAR VRAAG 95A 
-2- enigszins mee eens GA NAAR VRAAG 95A 
-3- enigszins mee oneens GA NAAR VRAAG 96A 
-4- helemaal mee oneens GA NAAR VRAAG 96A 
-5- nog nooit over nagedacht GA NAAR VRAAG 97 
 
95A Zou u er anders over denken als u in overweging neemt dat extra bijscholing voor 
etnische minderheden de Nederlandse belastingbetaler extra geld kost? In hoeverre bent 
u het dan eens of oneens met deze maatregel? Bent u het er helemaal mee eens, enigs-
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zins mee eens, enigszins mee oneens, of helemaal mee oneens ? Of nog nooit over na-
gedacht ? 
 
96A Zou u er anders over denken als u in overweging neemt dat blijvende werkloosheid 
onder etnische minderheden de Nederlandse belastingbetaler meer kost aan uitkeringen? 
In hoeverre bent u het dan eens of oneens met deze maatregel? Bent u het er helemaal 
mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens, of helemaal mee oneens ? Of nog 
nooit over nagedacht ? 
 
 
VERSIE B 
 
94B De volgende vraag gaat over de aanpak van de werkloosheid. Mensen in arme buur-
ten zijn vaker werkloos dan andere mensen. Een mogelijke maatregel ter bestrijding van 
deze werkloosheid is het aanbieden van extra bijscholing aan mensen in arme buurten. 
In hoeverre bent u het eens of oneens met deze maatregel? Bent u het er helemaal mee 
eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens, of helemaal mee oneens? 
 
-1- helemaal mee eens GA NAAR VRAAG 95B 
-2- enigszins mee eens GA NAAR VRAAG 95B 
-3- enigszins mee oneens GA NAAR VRAAG 96B 
-4- helemaal mee oneens GA NAAR VRAAG 96B 
-5- nog nooit over nagedacht GA NAAR VRAAG 97 
 
95B Zou u er anders over denken als u in overweging neemt dat extra bijscholing voor 
mensen in arme buurten de Nederlandse belastingbetaler extra geld kost? In hoeverre 
bent u het dan eens of oneens met deze maatregel? 
Bent u het er helemaal mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens, of hele-
maal mee oneens ? Of nog nooit over nagedacht ? 
 
96B Zou u er anders over denken als u in overweging neemt dat blijvende werkloosheid 
onder mensen in arme buurten de Nederlandse belastingbetaler meer kost aan uitkerin-
gen? In hoeverre bent u het dan eens of oneens met deze maatregel? Bent u het er he-
lemaal mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens, of helemaal mee oneens ? 
Of nog nooit over nagedacht ? 
 
105 Ik wil u een lijst met allemaal uitspraken over etnische minderheden voorleggen. 
Wilt u aangeven in hoeverre u het eens dan wel oneens bent met deze uitspraken ? 
 
De meeste etnische minderheden ..... 
1. zijn eerlijke mensen 
2. zijn werkschuw 
3. gedragen zich heel fatsoenlijk 
4. zijn niet te vertrouwen 
5. zijn gewelddadig 
6. zijn erg vriendelijk 
 
 
Five versions of the question 106 :  
Random variable. Geeft aan welke vraagformulering gebruikt moet worden bij 106. Ver-
deling van respondenten over vraagformuleringen: Versie A, B, C, (ieder 25%), D1 en D2 
(ieder 12,5%) 
 
OPMERKING: laat random variable vastleggen, zodat achterhaald kan worden welke ver-
sie van vraag 106: A, B, C, D1 of D2 de respondent voorgelegd heeft gekregen. 
 
[versie A] 
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106A De volgende vraag gaat over de aandacht die kinderen van etnische minderheden 
op school zouden moeten 
krijgen. Bent u het er mee eens of oneens dat kinderen van etnische minderheden extra 
aandacht op school 
zouden moeten krijgen? Bent u het er helemaal mee eens, enigszins mee eens, enigszins 
mee oneens, of helemaal 
mee oneens? Of nog nooit over nagedacht ? 
 
 
[versie B] 
106B De volgende vraag gaat over de aandacht die kinderen van etnische minderheden 
op school zouden moeten 
krijgen. Bent u het er mee eens of oneens dat kinderen van etnische minderheden extra 
aandacht op school zouden moeten krijgen, zelfs als dat betekent dat Nederlandse kinde-
ren wellicht iets minder aandacht krijgen? 
Bent u het er helemaal mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens, of hele-
maal mee oneens ? Of nog nooit over nagedacht ? 
 
 
[versie C] 
106C De volgende vraag gaat over de aandacht die kinderen van etnische minderheden 
op school zouden moeten krijgen. Bent u het er mee eens of oneens dat kinderen van 
etnische minderheden extra aandacht op school zouden moeten krijgen, zodat ze een 
betere kans krijgen om vooruit te komen in de Nederlandse samenleving? 
Bent u het er helemaal mee eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens, of hele-
maal mee oneens? Of nog nooit over nagedacht ? 
 
 
[versie D1] 
 
106D1 De volgende vraag gaat over de aandacht die kinderen van etnische minderheden 
op school zouden moeten krijgen. Als u in overweging neemt dat extra aandacht voor 
kinderen van etnische minderheden enerzijds kan betekenen dat Nederlandse kinderen 
wellicht iets minder aandacht krijgen, maar anderzijds kan betekenen dat kinderen van 
etnische minderheden een betere kans krijgen om vooruit te komen in de Nederlandse 
samenleving, bent u het er dan mee eens of oneens dat kinderen van etnische minder-
heden extra aandacht op school zouden moeten krijgen? Bent u het er helemaal mee 
eens, enigszins mee eens, enigszins mee oneens, of helemaal mee oneens ? Of nog nooit 
over nagedacht ? 
 
 
[versie D2] 
 
106D2 De volgende vraag gaat over de aandacht die kinderen van etnische minderheden 
op school zouden moeten krijgen. Als u in overweging neemt dat extra aandacht voor 
kinderen van etnische minderheden enerzijds kan betekenen dat kinderen van etnische 
minderheden een betere kans krijgen om vooruit te komen in de Nederlandse samenle-
ving, maar anderzijds kan betekenen dat Nederlandse kinderen wellicht iets minder aan-
dacht krijgen, bent u het er dan mee eens of oneens dat kinderen van etnische minder-
heden extra aandacht op 
school zouden moeten krijgen? Bent u het er helemaal mee eens, enigszins mee eens, 
enigszins mee oneens, of helemaal mee oneens? Of nog nooit over nagedacht ? 
 
107 Op de volgende lijst ziet u drie balken staan, lopend van 0 tot 100%. Wij willen u 
vragen op deze balken, door middel van het zetten van een kruisje, aan te geven hoe-
veel van uw vrienden, collega’s of buurtbewoners behoort tot een etnische minderheids-
groep. De bedoeling is dat u een ruwe schatting geeft. Hoeveel procent van uw vrienden 
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behoort tot een etnische minderheidsgroep? Hoeveel procent van uw collega’s behoort 
tot een etnische minderheidsgroep? Tenslotte, hoeveel procent van de mensen in uw 
buurt behoort tot een etnische 
minderheidsgroep? 
 
Hoeveel procent van uw vrienden behoort tot een etnische minderheidsgroep? 
0% - 10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100% 
 
Hoeveel procent van uw collega’s behoort tot een etnische minderheidsgroep? 
0% - 10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100% 
 
 
Hoeveel procent van de mensen in uw buurt behoort tot een etnische minderheidsgroep? 
0% - 10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100% 
 
120 Als u autochtone Nederlanders vergelijkt met etnische minderheden in Nederland, 
vindt u dan dat autochtone Nederlanders in de afgelopen 5 jaren, ten opzichte van etni-
sche minderheden, er financieel sterk op vooruit zijn gegaan, een beetje op vooruit zijn 
gegaan, niet op vooruit maar ook niet op achteruit zijn gegaan, een beetje op achteruit 
zijn gegaan, of sterk op achteruit zijn gegaan? 
 
-1- sterk op vooruit 
-2- een beetje op vooruit 
-3- niet op vooruit, maar ook niet op achteruit 
-4- een beetje op achteruit 
-5- sterk op achteruit 
-6- nog nooit over nagedacht 
 
121 Op de volgende lijst staat een aantal schoolsituaties beschreven. Stel dat u kinderen 
in de schoolgaande leeftijd zou hebben. Wat zou u dan van de volgende schoolsituaties 
vinden? De vraag is dan of u daar heel veel bezwaren tegen zou hebben, wel wat bezwa-
ren tegen zou hebben, geen bezwaren tegen zou hebben of helemaal geen bezwaren 
tegen zou hebben? 
 
Wat zou u ervan vinden als op de school van uw kinderen ....? 
1. Meer dan de helft van de leerlingen deel uit maakt van een etnische minderheids-

groep 
2. Ongeveer de helft van de leerlingen deel uit maakt van een etnische minderheids-

groep 
3. Ongeveer een vierde van de leerlingen deel uit maakt van een etnische minderheids-

groep 
4. Ongeveer een tiende van de leerlingen deel uitmaakt van een etnische minderheids-

groep 
 
 
133 De volgende lijst bevat opnieuw een aantal uitspraken over etnische minderheden. 
Ik wil u weer vragen bij elk van deze uitspraken aan te geven in hoeverre u het ermee 
eens of oneens bent.  
(Helemaal mee eens - mee eens - niet mee eens, niet mee oneens - niet mee eens – 
helemaal niet mee eens - nog nooit over nagedacht) 
 
1. Met Marokkanen weet je nooit zeker of ze niet plotseling agressief zullen worden 
2. De meeste Surinamers werken nogal langzaam 
3. Zigeuners zijn nooit te vertrouwen 
4. Turken hebben zoveel kinderen omdat ze nog niet beter weten 
5. Als je met Joden zaken doet moet je extra goed oppassen 
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134 In het verleden hebben Nederlandse bedrijven mensen uit het buitenland naar Ne-
derland gehaald. Ook zijn er mensen om politieke redenen naar Nederland gekomen. 
Sommige mensen menen dat etnische minderheden nu 
beslag leggen op het werk, de huizen en de uitkeringen die voor Nederlanders bedoeld 
zijn. Anderen menen dat etnische minderheden daar recht op hebben. Daarover wil ik u 
nu weer enkele uitspraken voorleggen. Het zijn uitspraken die u wel eens gehoord zult 
hebben. Wilt u weer bij elk van de uitspraken aangeven of u het er al dan niet mee eens 
bent? 
(Helemaal mee eens - mee eens - niet mee eens, niet mee oneens - niet mee eens – 
helemaal niet mee eens - nog nooit over nagedacht 
 
1. Het komt nog eens zo ver dat ik mij moet aanpassen aan de gewoontes van etnische 

minderheden 
2. Etnische minderheden hebben het veel te veel voor het zeggen 
3. Ik ben wel eens bang dat mijn financiële vooruitzichten zullen verslechteren door de 

aanwezigheid van etnische minderheden 
4. De komst van etnische minderheden naar Nederland is een bedreiging voor onze ei-

gen cultuur 
5. Het komt nog eens zo ver dat Nederlanders ontslagen worden om etnische minderhe-

den aan te nemen 
6. Ik maak me er wel eens zorgen over dat mijn woonomgeving er op achteruit gaat 

door de komst van etnische minderheden 
 
168 Stel u woont in een plaats waar nog geen asielzoekerscentrum is gevestigd, waar 
weinig etnische minderheden in de buurt wonen en waar ook weinig voorzieningen voor 
etnische minderheden zijn. Met de volgende schriftelijke lijst leg ik u een aantal situaties 
voor waarin hierin verandering zou komen. Wilt u op deze lijst aangeven wat u daarvan 
zou vinden? De vraag is dan of u daar heel veel bezwaren tegen zou hebben, wel wat 
bezwaren tegen zou hebben, geen bezwaren tegen zou hebben of helemaal geen bezwa-
ren tegen zou hebben? 
 
1. Er in uw buurt een asielzoekerscentrum zou komen voor de opvang van 50 asielzoe-

kers 
2. Er in uw buurt een woning beschikbaar wordt gesteld om asielzoekers te huisvesten 
3. Er in uw buurt een asielzoekerscentrum zou komen voor de opvang van 100 asielzoe-

kers 
4. Er in uw straat een woning beschikbaar wordt gesteld om asielzoekers te huisvesten 
5. Er in uw buurt een asielzoekerscentrum zou komen voor de opvang van 500 asielzoe-

kers 
6. Het huis naast het uwe beschikbaar wordt gesteld om asielzoekers te huisvesten 
 
enquêteur: categorie ‘mag geen verschil maken’ niet noemen 
169 Veronderstel dat er 2 werknemers zijn. De ene werknemer is een Nederlander, de 
andere behoort tot een etnische minderheidsgroep. Op alle andere punten zijn de werk-
nemers gelijk. Als één van hen ontslagen moet worden omdat het slecht gaat met het 
bedrijf, wie zou dat volgens u dan moeten zijn: de werknemer behorende tot een etni-
sche minderheidsgroep of de Nederlandse werknemer? 
-1- werknemer behorende tot etnische minderheidsgroep 
-2- Nederlandse werknemer 
-3- mag geen verschil maken 
 
 
enquêteur: categorie ‘mag geen verschil maken’ niet noemen 
170 Veronderstel nu weer dat er 2 werknemers zijn. De ene werknemer is een Nederlan-
der, de andere behoort tot een etnische minderheidsgroep. Op alle andere punten zijn de 
werknemers gelijk. Als maar één van beiden in aanmerking kan komen voor promotie, 
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wie zou het dan volgens u moeten zijn: de werknemer behorende tot een etnische min-
derheidsgroep of de Nederlandse werknemer? 
-1- werknemer behorende tot etnische minderheidsgroep 
-2- Nederlandse werknemer 
-3- mag geen verschil maken 
 
enquêteur: categorie ‘mag geen verschil maken’ niet noemen 
171 Veronderstel dat er 2 gezinnen zijn. Het ene gezin behoort tot een etnische minder-
heidsgroep, het andere gezin is een Nederlands gezin. Op alle andere punten zijn ze ver-
der gelijk. Wij zouden graag van u weten welke van de 2 gezinnen volgens u tijdens een 
periode van woningschaarste de eerst vrijkomende woning moet krijgen? 
-1- gezin behorende tot etnische minderheidsgroep 
-2- Nederlands gezin 
-3- mag geen verschil maken 
 
172 Op de volgende lijst staat opnieuw een aantal schoolsituaties. Stel dat u kinderen in 
de schoolgaande leeftijd zou hebben. Wat zou u dan van de volgende schoolsituaties vin-
den? Nu wil ik er nadrukkelijk bij vermelden dat de schoolkinderen die behoren tot een 
etnische minderheids-groep, allemaal zijn aangepast aan de Nederlandse samenleving en 
leven volgens de gangbare Nederlandse normen en waarden. De vraag is dan of u daar 
heel veel 
bezwaren tegen zou hebben, wel wat bezwaren tegen zou hebben, geen bezwaren tegen 
zou hebben of helemaal geen bezwaren tegen zou hebben? 
Wat zou u ervan vinden als op de school van uw kinderen ....? 
 
1. Meer dan de helft van de leerlingen deel uit maakt van een etnische minderheids-

groep 
2. Ongeveer de helft van de leerlingen deel uit maakt van een etnische minderheids-

groep 
3. Ongeveer een vierde van de leerlingen deel uit maakt van een etnische minderheids-

groep 
4. Ongeveer een tiende van de leerlingen deel uitmaakt van een etnische minderheids-

groep 
 
173 Zou u nu op de volgende lijst willen aangeven hoe u denkt over de opvang van asiel-
zoekers en de aanwezigheid van etnische minderheden? 
In hoeverre bent u voor of tegen .....? sterk voor – enigszins voor – enigszins tegen - 
sterk tegen - nog nooit 
over nagedacht 
 
1. De opvang van asielzoekers in Nederland 
2. De aanwezigheid van etnische minderheden in Nederland 
 
 

4. Culturele Veranderingen 2004  

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering  follows that of the original questionnaire.  
 
Er zijn diverse geloofsrichtingen in onze maatschappij. Voor elk van deze geloofsrichtin-
gen zou ik graag van u willen weten in hoeverre u vindt dat zij vrijgelaten moeten wor-
den in hun doen en laten. 
Volledig vrijlaten – tamelijk vrijlaten – een klein beetje vrijlaten – helemaal niet vrijlaten 
– weet niet 
 
72 Katholieken  
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73 Protestanten  
74 Islamieten  
75 Jehova's  
76 Humanisten  
77 Diverse groepen, zoals Unified Familiy, Children of God, Scientology, Hare Krishna 
VAR589F 
 
Ik ga u steeds twee verschillende soorten gezinnen of personen oplezen. Wij zouden 
graag van u willen weten wie van de twee volgens u tijdens een periode van woning-
schaarste een vrijkomende woning moet krijgen. 
189 Een gezin van een buitenlander of een Nederlands gezin  
 
1. Gezin van een buitenlander 
2. Nederlands gezin 
3. (niet noemen) Mag geen verschil maken 
4. (niet noemen) Weet niet 
 
Veronderstel dat er twee werknemers zijn, die op één punt verschillen, maar overigens 
op alle andere punten gelijk zijn. Als één van hen ontslagen moet worden omdat het be-
drijf slecht gaat, wie zou dat volgens u dan moeten zijn? 
190 Een buitenlander of een Nederlander  
 
1. Een buitenlander 
2. Een Nederlander 
3. (niet noemen) Mag geen verschil maken 
4. (niet noemen) Weet niet 
 
Veronderstel weer eens dat er twee werknemers zijn, die op één punt verschillen, maar 
overigens op alle andere punten gelijk zijn. Als maar één van beiden in aanmerking kan 
komen voor promotie, wie zou het dan moeten zijn? 
191 Een buitenlander of een Nederlander  
 
1. Een buitenlander 
2. Een Nederlander 
3. (niet noemen) Mag geen verschil maken 
4. (niet noemen) Weet niet 
 
192 Gesteld dat u mensen van een ander ras als naaste buren zou krijgen, zou u daar 
dan geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren maar het minder prettig 
vinden of zou u zich ertegen verzetten?  
 
1. Geen enkel bezwaar 
2. (niet noemen) Hangt ervan af 
3. Minder prettig 
4. Ertegen verzetten 
5. (niet noemen) Weet niet 
 
194 En hoe staat u tegenover kinderen van allochtonen in de schoolklas waar ook uw 
eigen kinderen in zitten? Zou u daar geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accep-
teren, maar het minder prettig vinden of zou u zich ertegen verzetten?  
 
1. Geen enkel bezwaar 
2. (niet noemen) Hangt ervan af 
3. Minder prettig 
4. Ertegen verzetten 
5. (niet noemen) Weet niet 
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195 En hoe staat u tegenover allochtonen als collega's op het werk? Zou u daar geen 
enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren maar het minder prettig vinden of 
zou u zich ertegen verzetten?  
 
1. Geen enkel bezwaar 
2. (niet noemen) Hangt ervan af 
3. Minder prettig 
4. Ertegen verzetten 
5. (niet noemen) Weet niet 
 
196 Wat vindt u over het algemeen van het aantal mensen van een andere nationaliteit 
dat in ons land woont? Zijn dat er te veel, veel maar niet te veel, of niet veel?  
 
1. Te veel 
2. Veel, maar niet te veel 
3. Niet veel 
4. Weet niet 
 
197 Hoe staat u in het algemeen tegenover allochtone groepen in onze samenleving, 
zoals Turken, Marokkanen, Surinamers en dergelijke? Positief, negatief of niet positief en 
niet negatief? 
 
1. Positief 
2. Niet positief, niet negatief 
3. Negatief 
4. Weet niet 
 
In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens of oneens? 
 
198 Buitenlanders moeten meer hun best doen om de Nederlandse taal te leren.  
199 Buitenlanders moeten niet zo sterk vasthouden aan hun eigen cultuur en gewoonten 
VAR1142 
1. Zeer mee eens 
2. Mee eens 
3. Noch mee eens, noch mee oneens 
4. Mee oneens 
5. Zeer mee oneens 
6. Weet niet 
 
200 Welke van de uitspraken op deze kaart komt het meest overeen met uw mening? De 
meeste buitenlanders in Nederland:  
 
1. zijn aardig ingeburgerd 
2. zullen in de nabije toekomst ingeburgerd raken 
3. hebben nog een lange weg te gaan voordat zij hier ingeburgerd zullen zijn 
4. zullen hier nooit ingeburgerd raken 
 
201 De vestiging van immigranten in Nederland is niet alleen een probleem, maar bete-
kent ook een verrijking van onze samenleving:  
 
1. Sterk mee eens 
2. Mee eens 
3. Noch mee eens, noch mee oneens 
4. Mee oneens 
5. Sterk mee oneens 
6. Geen mening 
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In welke mate vindt u dat de Nederlandse overheid al dan niet soepel moet zijn in het 
afgeven van verblijfsvergunningen aan mensen uit andere landen, die om de volgende 
redenen in ons land willen komen wonen of werken? Wilt u uw antwoord geven aan de 
hand van deze kaart? 
 
202 Iemand die door de politieke situatie in zijn land persoonlijk bedreigd wordt .  
 
203 Iemand die door de economische situatie in zijn land, in dat land geen of nauwelijks 
middelen 
van bestaan heeft. Hoe soepel moet de Nederlandse overheid in dit geval zijn in het af-
geven van een 
verblijfsvergunning?  
 
204 Een buitenlander die hier legaal verblijft, maar zijn echtgenoot of echtgenote naar 
Nederland wil laten overkomen. Hoe soepel moet de Nederlandse overheid in dit geval 
zijn in het afgeven van een verblijfsvergunning voor de echtgenoot of echtgenote?  
 
205 Een zoon van een hier legaal verblijvende buitenlander die zijn toekomstige vrouw 
naar Nederland wil laten overkomen. Hoe soepel moet de Nederlandse overheid in dit 
geval zijn in het afgeven van een verblijfsvergunning? 
  
1. Zeer soepel 
2. Enigszins soepel 
3. Niet zo soepel 
4. Helemaal niet afgeven 
5. (niet noemen, niet op kaart) Weet niet 
 
Enq.: Let op, indien respondent zelf allochtoon is kan deze vraag gevoelig liggen 
206 Stel dat u een dochter heeft die zou willen trouwen met een allochtoon. Zou u daar 
dan: geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren, maar het minder prettig 
vinden of zou u er zich tegen verzetten?  
 
1. Geen enkel bezwaar 
2. (niet noemen) Hangt ervan af 
3. Minder prettig, maar zou accepteren 
4. Tegen verzetten 
5. (niet noemen) Geen oordeel 
6. vraag niet gesteld (inschatting dat het bij deze persoon gevoelig ligt) 
 
208 Bent u het er mee eens of oneens dat een afgewezen asielzoeker het land wordt uit-
gezet? 
 
1. Mee eens 
2. Mee oneens 
3. Weet niet 
 
209 En hoe luidt uw oordeel als het iemand betreft, die hier een aantal jaren heeft ge-
woond? 
 
1. Mee eens 
2. Mee oneens 
3. Weet niet 
 
In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens: 
 
210 Moslims kunnen veel bijdragen aan de Nederlandse cultuur.  
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211 De meeste moslims in Nederland hebben respect voor de cultuur en leefwijze van 
anderen. 
212 De West-Europese leefwijze en die van moslims zijn onverenigbaar. 
213 Moslimmannen overheersen hun vrouwen.  
214 Moslims in Nederland voeden hun kinderen op een autoritaire manier op.  
 
1. zeer mee eens 
2. mee eens 
3. mee oneens 
4. zeer mee oneens 
5. (niet noemen) weet niet 
 
215 Tot slot nog een vraag waarbij u niet hoeft te kiezen tussen antwoordmogelijkheden, 
maar waarbij u zelf een antwoord kan geven. 
Mensen hebben verschillende ideeën over wat iemand tot een goede burger maakt. Kunt 
u met enkele woorden aangeven wat een goede burger volgens u wel en vervolgens wat 
een goede burger niet doet? 
 
ENQ: Maximaal tweemaal drie antwoorden noteren: 
Wat doet een goede burger WEL? (maximaal 3 antwoorden) ..................................... 
Wat doet een goede burger NIET? (maximaal 3 antwoorden).....................................  
 

5. Meningen en opvattingen over het bevolkingsvraagstuk 2002 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering follows that of the original questionnaire.  
 
In dit onderdeel volgen enkele vragen over buitenlanders die in Nederland wonen. Kruis 
het antwoord aan dat het beste overeenkomt met uw mening. 
 
V R A A G   10.1  
Als men het heeft over buitenlanders in Nederland, aan welke groepen denkt u dan?  
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
1. ------------------------------------------------------- 
2. ------------------------------------------------------- 
3. ------------------------------------------------------- 
 
V R A A G   10.2  
Hoeveel buitenlanders wonen er volgens u in Nederland?  
U kunt ook een cijfer achter de komma invullen (bijvoorbeeld 3,5). [1…100,0] 
_______ miljoen.       
 
V R A A G   10.3  
Is volgens u het aantal buitenlanders dat in Nederland woont, in de laatste tien jaar toe-
genomen, afgenomen of ongeveer gelijk gebleven?  
Kruis één antwoord aan 
1. toegenomen  
2. afgenomen 
3. ongeveer gelijk gebleven 
 
V R A A G   10.4 
Wat vindt u van het aantal buitenlanders in Nederland? 
Kruis één antwoord aan 
1. te veel 
2. te weinig 
3. niet te veel, en niet te weinig 
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V R A A G   10.5 
De volgende uitspraken gaan over buitenlanders die in Nederland wonen. Kunt u aange-
ven in hoeverre u het met deze uitspraken eens of oneens bent? Helemaal mee eens – in 
grote lijnen mee eens – niet eens, niet mee oneens – eigenlijk niet mee eens – helemaal 
niet mee eens 
 
a. de aanwezigheid van buitenlanders is een aanwinst omdat we in aanraking komen met 
andere culturen 
b. buitenlanders zijn nodig omdat zij het werk doen dat Nederlanders niet meer willen 
doen 
c. de groei van het aantal buitenlanders draagt bij aan criminaliteit en terrorisme  
d. buitenlanders nemen de banen van Nederlanders in 
e. Nederland is van de Nederlanders en er is geen plaats voor buitenlanders 
f. buitenlanders die hier voor langere tijd willen blijven, moeten verplicht worden de Ne-
derlandse taal te leren en vertrouwd te raken met de Nederlandse gewoontes en regels 
g. kinderen van immigranten moeten samen met Nederlandse kinderen les krijgen in 
hetzelfde lokaal 
 
V R A A G   10.6 
De overheid zou wat betreft buitenlanders een aantal politieke maatregelen kunnen  ne-
men. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken: 
Helemaal mee eens – in grote lijnen mee eens – niet eens, niet mee oneens – eigenlijk 
niet mee eens – helemaal niet mee eens 
 
a. het jaarlijks aantal toe te laten buitenlanders moet aan een maximum worden gebon-
den 
b. buitenlanders die al vijf jaar of langer in ons land wonen, hebben het recht om te 
stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen  
c. de overheid moet buitenlanders financieel ondersteunen die na vijf jaar of meer willen 
terugkeren naar hun eigen land om daar te blijven 
d. alle illegalen moeten uit ons land worden verwijderd. 
e. ingeburgerde buitenlanders moeten zo snel mogelijk de Nederlandse nationaliteit kun-
nen krijgen 
f. werkgevers die illegalen in dienst hebben zouden een flinke boete moeten krijgen 
g. de overheid zou zo nu en dan amnestie moeten verlenen aan alle illegale immigranten 
h. de integratie van buitenlanders moet worden aangemoedigd 
i. buitenlanders die al vijf jaar of langer in ons land wonen en nog steeds niet zijn geïnte-
greerd, moeten naar hun eigen land terugkeren 
 
V R A A G 10.7  
Hoeveel keer had u in de afgelopen maand contact met: 
 
 dagelijks  meer dan 1 

keer per 
week, maar 
niet dagelijks 

2-4 
keer 
(per 
maand) 

1 keer 
(per 
maand
) 

nooit 

a. Surinamers      
b.    Antillianen/Arubanen      
c.    Turken      
d.    Marokkanen      
e.    overige allochto-
nen/buitenlanders 

     

f.    asielzoekers en vluchtelin-
gen 

     

 
V R A A G 10.8 
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Waar ontmoet u hen? 
     ja nee 
a. school   
b. wijk/buurt/buurthuis   
c. werk   
d. sportclub/vereniging   
e. kerk/moskee    
f. discotheek/uitgaan   
g. thuis/bij hen thuis   
h. op straat    
i. andere plaats    
 

4. Verenigd Koninkrijk 

1. Home Office Citizenship Survey 2003 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering does not  follow the one of the original question-
naire.  
Moreover, for this survey, three distinctive questionnaires exist :  Adult Questionnaire - 
Child Questionnaire - Young Person Questionnaire. Only the first one is presented here 
because it includes the most interesting questions for this report.  
 
1. Are all your friends of the same ethnic group as you or not ?  

• All the same  
• Not the same 
• Don’t have any friends 

 
2. What proportion of your friends are from the same ethnic group as you ? 

• more than a half 
• about a half 
• or less than a half 

 
3. Are all the people in your neibourhood of the same ethnic group as you or not ?  

• All the same  
• Not the same 

 
4. What proportion of people in your neibourhood are from the same ethnic group as you 
? 

• more than a half 
• about a half 
• or less than a half 

 
5. First, thinking about racial prejudice in Britain today, do you think that there is now... 

• Less racial prejudice than 5 years ago 
• More than there was five years ago 
• Or about the same amount 
• Don’t know 

 
Ask if “more now” 
6. Do you think that there is much more racial prejudice or just a little more than there 

was 5 years ago ? 
• Much more 
• A little more  
• Don’t know 
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7. Which groups do you think there is now more racial prejudice against, compared with 
five years ago ? 

• Asian people (Indian, Pakistani, Bangladeshi) 
• Black people (Caribbean, African) 
• Chinese people 
• White people 
• Mixed  race people 
• Buddhists hindus 
• Jews 
• Muslims 
• Sikhs 
• Asylum seekers/ refugees 
• New immigrants 
• Other (specify)  

 
Ask if ‘‘less now” 
8. Do you think that there is much less racial prejudice or just a little less than there was 
5 years ago ? 

• Much more 
• A little more  
• Don’t know 

 
 
9. Which groups do you think there is now less racial prejudice against, compared with 
five years ago ? 

• Asian people (Indian, Pakistani, Bangladeshi) 
• Black people (Caribbean, African) 
• Chinese people 
• White people 
• Mixed  race people 
• Buddhists hindus 
• Jews 
• Muslims 
• Sikhs 
• Asylum seekers/ refugees 
• New immigrants 
• Other (specify)  

 
10. And now I would like you to think about the situation in five years time. Do you think 
that in five years’time there will be... 

• less racial prejudice than there is now 
• more than there is now 
• or about the same amount 

 
11. How do you think a local doctor’s surgery would treat you ? 

• I would be treated worse than other races 
• I would be treated better than other races 
• I would be treated the same as other races 
• Don’t know 

 
12. Same question for a local school, a council housing departement or housing associa-
tion, a local council (apart from a housing department), a private landlord, the Armed 
Forces, an insurance company, a bank or building society, a job centre, the Courts, the 
Crown Prosecution Service, the Home Office, the police, the immigration authorities, the 
prison service, the probation service. 
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13. When you said that you would be treated better than other races, which races  were 
you thinking of ? Which races would be treated worse than you ? 

• Asian people (Indian, Pakistani, Bangladeshi) 
• Black people (Caribbean, African) 
• Chinese people 
• White people 
• Mixed  race people 
• Buddhists hindus 
• Jews 
• Muslims 
• Sikhs 
• Asylum seekers/ refugees 
• New immigrants 
• Other (specify)  

 
14. When you said that you would be treated worse than other races, which races  were 
you thinking of ? Which races would be treated better than you ? 

• Asian people (Indian, Pakistani, Bangladeshi) 
• Black people (Caribbean, African) 
• Chinese people 
• White people 
• Mixed  race people 
• Buddhists hindus 
• Jews 
• Muslims 
• Sikhs 
• Asylum seekers/ refugees 
• New immigrants 
• Other (specify)  

 
 

2. British Social Attitudes Survey 2003  

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering follows that of the original questionnaire. 
In 2003, there were three versions(A/B/C).  
 

a. Questionnaire administered by an interviewer 

We do not take into consideration different versions.  
Q617 And now think of a non-white person living in England who spoke with an English 
accent and said they were English. Do you think most people would consider them to be 
English ?  

• Definitely would 
• Probably would 
• Probably would not  
• Definitely would not 

 
 
Q618 And now think of a non-white person living in England who spoke with an English 
accent and said they were English. Do you think you would consider them to be English ?  

• Definitely would 
• Probably would 
• Probably would not  
• Definitely would not 
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Q766 Do you think there is generally more racial prejudice in Britain now than there was 
5 years ago, less, or about the same amount? 

• More now 
• Less now 
• About the same 
• Other (WRITE IN) 

 
Q769 Do you think there will be more, less, or about the same amount of racial prejudice 
in Britain in 5 years time compared with now? 

• More in 5 years 
• Less 
• About the same 
• Other (WRITE IN) 

 
Q772 How would you describe yourself ...  

• ... as very prejudiced against people of other races, 
• a little prejudiced, 
• or, not prejudiced at all? 
• Other (WRITE IN) 

 
Q818 People from lots of different backgrounds live in Britain. I would now like to ask 
you some questions about one of these groups - Muslims. By Muslims I mean people who 
follow the Islamic faith. 
Generally speaking, how much would you say you know about Muslim people in Britain ... 

• ...a great deal, 
• quite a lot, 
• not very much, 
• or, nothing at all? 

 
Q819 Some people think that Muslims living in Britain are really committed to Brit-
ain, these people would put themselves in box 1. 
Other people feel that Muslims in Britain could never be really committed to Brit-
ain and would put themselves in box 7. 
Other people have views somewhere in between in boxes 2 to 6. 
Please can you tell me which number comes closest to your own views about whether 
Muslims in Britain are really committed to Britain or not? 
 
1 - are really committed to Britain 
2 
3 
4 
5 
6 
7 - could never be really committed to Britain 
 
 
Q820 Some people think that Muslims who come to live in Britain take jobs, hous-
ing and health care from other people in Britain, these people would put themselves in 
box 1. 
Other people feel that Muslims in Britain contribute a lot in terms of hard work 
and much needed skills and would put themselves in box 7. 
Other people have views somewhere in between in boxes 2 to 6. 
Please can you tell me which number comes closest to your own views about whether 
Muslims who come to live in Britain take jobs, housing and health care or whether 
they contribute a lot in terms of hard work and 
much needed skills? 
1 - take jobs, housing & healthcare 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 - contribute a lot in terms of hard work & skills 
 
Q821 How much do you agree or disagree with the following statement: Muslims living in 
Britain have done a great deal to condemn Islamic terrorism ? 
Agree strongly – agree – Neither agree nor disagree – disagree – disagree strongly 
 
Q822 How much do you agree or disagree with the following statement : British Muslims 
are more loyal to other Muslims around the world than they are to other people in this 
country ? 
Agree strongly – agree – Neither agree nor disagree – disagree – disagree strongly 
 
Q823 How much do you agree or disagree with the following statement : 
(England/Scotland/Wales) would begin to lose its identity if more Muslims came to live in 
(England/Scotland/Wales). 
Agree strongly – agree – Neither agree nor disagree – disagree – disagree strongly 
 
Q824 How would you feel if a close relative of yours married or formed a long-term rela-
tionship with a Muslim? 
1 Very happy 
2 Happy 
3 Neither happy nor unhappy 
4 Unhappy 
5 Very unhappy 
6 (It depends) 
 
Q825 Thinking now about Muslims and non-Muslims in England. How serious would you 
say conflict between them is? 
1 Very serious conflict 
2 Fairly serious conflict 
3 Not very serious conflict 
4 There is not conflict 
 
Q826 And what about Muslims and non-Muslims across the world? 
How serious would you say conflict between them is? 
1 Very serious conflict 
2 Fairly serious conflict 
3 Not very serious conflict 
4 There is not conflict 
 
Q827 People have different views about what it takes to be truly British. Some say that 
as well as living in Britain, to be truly British you have to have been born in Britain. 
How much do you agree or disagree with this? 
Agree strongly – agree – Neither agree nor disagree – disagree – disagree strongly 
 
Q828 And some say that as well as living in Britain, to be truly British you have to be 
white - rather than Black or Asian. How much do you agree or disagree with this? 
Agree strongly – agree – Neither agree nor disagree – disagree – disagree strongly 
 
Q829 And some people have different views about what it takes to be truly (Eng-
lish/Scottish/Welsh). Some say that as well as living in (England/Scotland/Wales), to be 
truly (English/Scottish/Welsh) you have to have been born in (England/Scotland/Wales). 
How much do you agree or disagree with this? 
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Agree strongly – agree – Neither agree nor disagree – disagree – disagree strongly 
 
Q830 And some say that as well as living in (England/Scotland/Wales), to be truly (Eng-
lish/Scottish/Welsh) you have to be white - rather than Black or Asian. 
How much do you agree or disagree with this? 
Agree strongly – agree – Neither agree nor disagree – disagree – disagree strongly 
 
 

b. Self-completion questionnaire B 

Version B of the self-completion questionnaire included a module of questions about Na-
tional Indentity which were fielded as part of the International Social Survey Programme. 
 
8. Now a few questions about minority groups in Britain. Please tick one box to show how 
much you agree or disagree with each of these statements.  
Agree strongly – agree – Neither agree nor disagree – disagree – disagree strongly – 
Can’t choose  
 
a. It is impossible for people who do not share Britain’s customs and traditions to become 
fully British  
b. Ethnic minorities should be given government assistance to preserve their customs 
and traditions 
 
9. Some people say that it is better for a country if different racial and ethnic groups 
maintain their distinct customs and traditions. Others say that it is better if these groups 
adapt and blend into the larger society. 
Which of these views comes closer to your own?  
 

• It is better for society if groups maintain their distinct customs and traditions  
• It is better if groups adapt and blend into the larger society  
• Can’t choose 

 
10. There are different opinions about immigrants from other countries living in Britain. 
(By ‘immigrants’ we mean people who come to settle in Britain). Please tick one box to 
show how much you agree or disagree with each of these statements.  
Agree strongly – agree – Neither agree nor disagree – disagree – disagree strongly – 
Can’t choose  
 
a. Immigrants increase crime rates  
b. Immigrants are generally good for Britain’s economy  
c. Immigrants take jobs away from people who were born in Britain  
d. Immigrants improve British society by bringing in new ideas and cultures  
e. Government spends too much money assisting immigrants 
 
11. Do you think the number of immigrants to Britain nowadays should be … 

• Increased a lot  
• Increased a little  
• Remain the same as it is  
• Reduced a little  
• Reduced a lot  
• Can’t choose 

 
14. How much do you agree or disagree with these statements ? 
a. Children born in Britain of parents who are not citizens should have the right to be-
come British citizens  
b. Children born abroad should have the right to become British citizens if at least one of 
their parents is a 
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British citizen  
c. Legal immigrants to Britain who are not citizens should have the same rights as British 
citizens   
d. Britain should take stronger measures to exclude illegal immigrants 
 
 

3. Scottish Social Attitudes Survey 2003 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering follows that of the original questionnaire. 
 

a. Questionnaire administered by an interviewer 
 
Q363 People from lots of different backgrounds live in Scotland. I would now like to ask 
you some questions about two of these groups - English people and Muslims. By Muslims 
I mean people who follow the Islamic faith, many of whom in Scotland are of Pakistani 
origin.  
Generally speaking, how much would you say you know about Muslim people in Scotland 
...  

• ...a great deal,  
• quite a lot,  
• not very much,  
• or, nothing at all?  

 
 
Q364 Using this card, please tell me whether you know anyone who is Muslim? Apart 
from yourself  

• No  
• Yes - my husband / wife / partner  
• Yes - another member of my family]  
• Yes - a friend  
• Yes - someone else  
• Not sure  

 
 
Q369 And please tell me whether you know anyone who is English? Apart from yourself  

• No  
• Yes - my husband / wife / partner  
• Yes - another member of my family]  
• Yes - a friend  
• Yes - someone else  
• Not sure  

 
 
Q374 There are laws against some forms of discrimination, that is against treating some-
one unfairly in housing, jobs and so on because of their gender, racial background or for 
some other reason.  
Do you think it should be against the law to discriminate against people because they are 
Muslim?  

• Definitely should  
• Probably should  
• Does not matter either way  
• Probably should not  
• Definitely should not  
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Q375 And do you think it should be against the law to discriminate against English people 
living in Scotland?  

• Definitely should  
• Probably should  
• Does not matter either way  
• Probably should not  
• Definitely should not  

 
Q376 Some people say it is important that the Scottish Parliament should include all the 
different kinds of people who live in Scotland, some say it should just include Scottish 
people, while others say it does not matter either way. Which of the statements on this 
card comes closest to your view about having English-born MSPs in the Scottish Parlia-
ment?  

• It does not matter either way  
• There should be some English-born MSPs in the Scottish Parliament  
• There should not be any English-born MSPs in the Scottish Parliament  

 
Q377 And which of the statements on this card comes closest to your view about having 
Muslim MSPs in the Scottish Parliament?  

• It does not matter either way  
• There should be some Muslim MSPs in the Scottish Parliament  
• There should not be any Muslim MSPs in the Scottish Parliament  

 
Q378 Some people think that Muslims living in Scotland are really committed to Scot-
land, these people would put themselves in box 1. Other people feel that Muslims in 
Scotland could never be really committed to Scotland and would put themselves in box 7.  
Other people have views somewhere in between in boxes 2 to 6.   
Please can you tell me which number comes closest to your own views about whether 
Muslims in Scotland are really committed to Scotland or not?  
1 - are really committed to Scotland  
2  
3  
4  
5  
6  
7 - could never be really committed to Scotland  
 
Q379 Some people think that English people living in Scotland are really committed to 
Scotland, these people would put themselves in box 1. Other people feel that English 
people in Scotland could never be really committed to Scotland and would put them-
selves in box 7. Other people have views somewhere in between in boxes 2 to 6. Please 
can you tell me which number comes closest to your own views about whether English 
people in Scotland are really committed to Scotland or not?  
1 - are really committed to Scotland  
2  
3  
4  
5  
6  
7 - could never be really committed to Scotland  
 
Q380 Some people think that Muslims who come to live in Scotland take jobs, housing 
and health care from other people in Scotland, these people would put themselves in box 
1. Other people feel that Muslims in Scotland contribute a lot in terms of hard work and 
much needed skills and would put themselves in box 7.  
Other people have views somewhere in between in boxes 2 to 6.  
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Please can you tell me which number comes closest to your own views about whether 
Muslims who come to live in Scotland take jobs, housing and health care or whether they 
contribute a lot in terms of hard work and much needed skills?  
1 - take jobs, housing & healthcare  
2  
3  
4  
5  
6  
7 - contribute a lot in terms of hard work & skills  
 
Q381 Some people think that English people who come to live in Scotland take jobs, 
housing and health care from other people in Scotland, these people would put them-
selves in box 1. Other people feel that English people in Scotland contribute a lot in 
terms of hard work and much needed skills and would put themselves in box 7.  
Other people have views somewhere in between in boxes 2 to 6.  
Please can you tell me which number comes closest to your own views about whether 
English people who come to live in Scotland take jobs, housing and health care or 
whether they contribute a lot in terms of hard work and much needed skills?  
1 - take jobs, housing & healthcare  
2  
3  
4  
5  
6  
7 - contribute a lot in terms of hard work & skills  
 
Q382 Some people think that it is better for a country if almost everyone shares the 
same customs, religions and traditions these people would put themselves in box 1. 
Other people feel it is better for a country if there is a variety of different customs, relig-
ions and traditions and would put themselves in box 7.  
Other people have views somewhere in between in boxes 2 to 6.  
Please can you tell me which number comes closest to your own views about whether it's 
better for people to share the same customs, religions and traditions or whether it's bet-
ter for there to be a variety?  
1 - better to share the same customs  
2  
3  
4  
5 
6  
7 - better for there to be a variety  
 
Q383 How much do you agree or disagree with the following statement:  
Muslims living in Britain have done a great deal to condemn Islamic terrorism  
Q384 Scottish Muslims are more loyal to other Muslims around the world than they are to 
other people in this country  
Q385 On the whole, English people living in Scotland will always feel more loyal to Eng-
land than to Scotland  
Q386 Scotland would begin to lose its identity if more Muslims came to live in Scotland  
Q387 Scotland would begin to lose its identity if more English people came to live in 
Scotland  
 

• Agree strongly  
• Agree  
• Neither agree nor disagree  
• Disagree  
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• Disagree strongly  
 
Q388 Some people say they would be happy to work beside a suitably qualified person 
from a different racial or ethnic background, while others say they would be unhappy 
about this.  
Would you be happy or unhappy if you had to work beside a suitably qualified person 
from a different racial or ethnic background?  
 
Q389 [ How would you feel if a close relative of yours married or formed a long-term 
relationship with a Catholic?  
 
Q390 And how would you feel if a close relative of yours married or formed a long-term 
relationship with a Protestant?  
 
Q391 And how would you feel if a close relative of yours married or formed a long-term 
relationship ...with a Muslim?  
 
Q392 And how would you feel if a close relative of yours married or formed a long-term 
relationship ...with an English person now living in Scotland? 
  

• Very happy  
• Happy  
• Neither happy nor unhappy  
• Unhappy  
• Very unhappy  
• It depends  

 
 
Q393 Thinking now about Protestants and Catholics in Scotland. Leaving aside what 
might happen in sports like football, how serious would you say conflict between them is?  
 
Q394 And what about the Scots and the English? Still leaving aside what might happen in 
sports like football, how serious would you say conflict between them is?  
 
Q395 And what about Muslims and non-Muslims in Scotland. How serious would you say 
conflict between them is?  
 
Q396 And what about Muslims and non-Muslims in England?  
How serious would you say conflict between them is?  
 
Q397 And what about Muslims and non-Muslims across the world?  
How serious would you say conflict between them is?  
 

• Very serious conflict  
• Fairly serious conflict  
• Not very serious conflict  
• There is not conflict  

 
Q398 People have different views about what it takes to be truly British. Some say that 
as well as living in Britain, to be truly British you have to have been born in Britain.  
How much do you agree or disagree with this?  
 
Q399 And some say that as well as living in Britain, to be truly British you have to be 
white - rather than Black or Asian. How much do you agree or disagree with this?  
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Q400 And some people have different views about what it takes to be truly Scottish. 
Some say that as well as living in Scotland, to be truly Scottish you have to have been 
born in Scotland.  
How much do you agree or disagree with this?  
 
Q401 And some say that as well as living in Scotland, to be truly Scottish you have to be 
white - rather than Black or Asian. How much do you agree or disagree with this?  
 

• Agree strongly  
• Agree  
• Neither agree nor disagree  
• Disagree  
• Disagree strongly  

 
Q402 Suppose that Scotland became independent. Who do you think should be entitled 
to a Scottish passport and full Scottish citizenship? Do you think it should be ...  

• ...only people who in your view are truly Scottish,  
• or, anyone permanently living in Scotland?  
• Agree with both statements  
• It depends  

 

b. Self-completion questionnaire 

 
16. How much do you agree or disagree with the following statements?  
a. The Scottish Parliament is too concerned about the interests of people from ethnic mi-
norities in Scotland  
b. The Scottish Parliament is too concerned about sectarian divisions between Protestants 
and Catholics in Scotland  
c. I feel excluded when I hear people in Scotland having conversations in languages I do 
not understand  
d. Even when people from other ethnic or racial backgrounds are in the wrong, you can-
not criticise them without fear of being called a racist  
 
17. Suppose you were choosing where to live. Which of these types of area would you 
ideally wish to live in?  
In general would you rather live in an area where…  

• …almost nobody was of a different racial or ethnic group to you  
• ... some people were of a different racial or ethnic group to you,  
• ... many people were of a different racial or ethnic group to you,  
• or, would it not matter to you?  
• Can’t choose  

 
18. Do you think that state schools should…  

• …only teach children about Christianity,  
• …or, that children should learn about all the major religions of the world,  
• or, should there be no religious teaching in state schools?  
• Can’t choose 

 
20. Children from ethnic minorities should have special lessons about their own history, 
even if this means they learn less about Scottish history.  
Agree strongly – agree – Neither agree nor disagree – disagree – disagree strongly – 
Can’t choose  
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4. Young People’s Social Attitudes 2003 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering follows that of the original questionnaire. 
 
Q225 Suppose two people - one white, one black - each appear in court, charged with a 
crime they did not commit. What do you think their chances are of being found guilty?  

• ... the white person is more likely to be found guilty, 
• they have the same chance, 
• or, the black person is more likely to be found guilty? 

 
Q226 Now suppose another two people from different backgrounds - one rich, one poor - 
each appear in court, charged with a crime they did not commit. What do you think their 
chances are of being found guilty? 

• ... the rich person is more likely to be found guilty, 
• they have the same chance, 
• or, the poor person is more likely to be found guilty? 

 
Q227 Now some questions about racial prejudice in Britain. Firstly, thinking of Asians - 
that is, people whose families were originally from India, Pakistan or Bangladesh - who 
now live in Britain. Do you think there is a lot of prejudice against them in Britain nowa-
days, a little or hardly any? 
 
Q228 And black people - that is, people whose families were originally from the West 
Indies or Africa - who now live in Britain. Do you think there is a lot of prejudice against 
them in Britain nowadays, a little or hardly any? 
 

• A lot 
• A little 
• Hardly any 

 
Q229 Do you think there will be more, less or about the same amount of racial preju-
dice in Britain in 5 years time compared with now? 

• More in 5 years 
• Less 
• About the same 
• Other answer (WRITE IN) 

 
Q232 How would you describe yourself ...  

• ... as very prejudiced against people of other races, 
• a little prejudiced, 
• or, not prejudiced at all? 
• Other answer (WRITE IN) 

 
 

5. Nothern Ireland Life and Time Survey 2004 

 
The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study. All the questions of the questionnaire are there-
fore not reported. The numbering follows that of the original questionnaire. 
 
Section 4 : Community relations 
Now I would like to ask some questions about relations between people of different relig-
ions living in Northern Ireland.  
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Q1 What about relations between Protestants and Catholics? Would you say they are bet-
ter than they were 5 years ago, worse, or about the same now as then?  
IF 'IT DEPENDS': On the whole...  
 
Q2 And what about in 5 years time?  
Do you think relations between Protestants and Catholics will be better than now, worse 
than now, or about the same as now?  
IF 'IT DEPENDS': On the whole...  

• Better 
• Worse 
• About the same 
• Other (write in) 
• Don’t know 

 
Q3 Do you think that religion will always make a difference to the way people feel about 
each other in Northern Ireland?  
Yes – no – other (write in) – don’t know 
  
Q4 If you had a choice, would you prefer to live in a neighbourhood with people of only 
your own religion, or in a mixed-religion neighbourhood?  
PROBE IF NECESSARY: Say if you were moving ...  
 
Q5 And if you were working and had to change your job, would you prefer a workplace 
with people of only your own religion, or a mixed religion workplace?  
PROBE IF NECESSARY: Say if you did have a job?  
 
Q6 And if you were deciding where to send your children to school, would you prefer a 
school with children of only your own religion, or a mixed-religion school?  
PROBE IF NECESSARY: Say if you did have school-age children?  
 

• Own religion only 
• Mixed religion neighbourhood 
• Other (write in) 
• Don’t know 

 
Q9 Do you think most people in Northern Ireland would mind or not mind if a suitably 
qualified person of a different religion were appointed as their boss?  
IF WOULD MIND: A lot or a little?  
 
Q10 And you personally, would you mind or not mind?  
IF WOULD MIND: A lot or a little?  
 
Q11 And do you think most people in Northern Ireland would mind or not mind if one of 
their close relatives were to marry someone of a different religion?  
IF WOULD MIND: A lot or a little?  
 
Q12 And you personally, would you mind or not mind?  
IF WOULD MIND: A lot or a little?  
 
IF 'WHITE' OR 'IRISH TRAVELLER'  
Q13 Do you think that most white people in Northern Ireland would mind or not mind if a 
suitably qualified person of Chinese origin were appointed as their boss?  
IF WOULD MIND: A lot or a little?  
 
Q14 And you personally? Would you mind or not mind?  
IF WOULD MIND: A lot or a little?  
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Q15 Do you think that most white people in Northern Ireland would mind or not mind if 
one of their close relatives were to marry a person of Chinese origin?  
IF WOULD MIND: A lot or a little?  
 
Q16 And you personally? Would you mind or not mind?  
IF WOULD MIND: A lot or a little?  
 

• Would mind a lot 
• Would mind a little 
• Would not mind 
• Don’t know 

 
Q21 Equality laws have been drawn up in Northern Ireland to make sure that everyone is 
treated equally. In your view, are any of the groups on this card generally treated un-
fairly when compared with other groups?  
 

• Catholics 
• Protestants 
• Gays/lesbians/bi-sexuals 
• Disabled 
• Elderly 
• Travellers 
• Other ethnic minorities 
• Women 
• Men 

 
 

6. Young Life and Times 2004 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study. All the questions of the questionnaire are there-
fore not reported. The numbering follows that of the original questionnaire. 
 
 
38. How favourable or unfavourable do you feel about people from the Catholic commu-
nity? 
 
39. How favourable or unfavourable do you feel about people from the Protestant com-
munity? 
 

• Very favourable  
• Favourable  
• Neither favourable nor unfavourable  
• Unfavourable  
• Very unfavourable  
• Don’t know  

 
42. Thinking about your time at school, did you ever have contact with pupils from a dif-
ferent religious community to yourself? 

• Yes : Please go to the next question 
• No : Please go to question 44 
• Don’t know  Please go to question 44 

 
43. Was this … 

• At school Yes/ No 
• As part of inter-school projects Yes/ No 
• Travelling to school Yes/ No 
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• Other Yes/ No: please say what) 
 
44. How often do you socialise or play sport with people from a different religious com-
munity to yourself? 

• Very often  
• Sometimes  
• Rarely  
• Never  
• Don’t know  

 
45. Thinking about your close friends, how many friends do you have from the other 
main religious community? 

• None at all : Please go to question 49 
• One : Please go to the next question 
• Two to five : Please go to the next question 
• Six to ten : Please go to the next question 
• More than ten :  Please go to the next question 
• Don’t know : Please go to the next question 

 
46. How often do you visit the homes of friends who are from the other religious commu-
nities? 
47. How often do these friends visit your home? 
48. And how often do you phone or text friends who are from the other religious commu-
nity? 

• Very often  
• Sometimes  
• Rarely  
• Never  
• Don’t know  

 
 
49. Have you ever attended any crosscommunity projects (that is, projects with young 
people from different religious communities)? 

• Yes :  Please go to the next question 
• No :  Please go to question 51 

 
50. Thinking about the most recent crosscommunity project you took part in - how would 
you describe your contact with people from different religious communities? 

• Very positive  
• Positive  
• Neither positive nor negative  
• Negative  
• Very negative  
• Don’t know 

 
51. Do you think that most people in Northern Ireland would mind or not mind if one of 
their close relatives were to marry someone of a different religion? 

• Most people would mind a lot  
• Most people would mind a little  
• Most people would not mind  
• Don’t know  

 
52. And you personally? Would you mind or 
not mind? 

• I would mind a lot  
• I would mind a little 
• I would not mind  
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• Don’t know  
 
53. Do you think that most people in Northern Ireland would mind or not mind if one of 
their close relatives were to marry someone of a different race or ethnic origin? 

• Most people would mind a lot  
• Most people would mind a little  
• Most people would not mind  
• Don’t know  

 
54. And you personally? Would you mind or 
not mind? 

• I would mind a lot  
• I would mind a little 
• I would not mind  
• Don’t know  

 
55. Among the figures below, which one, in your opinion, comes closest to the actual 
percentage of people from a minority ethnic community currently living in Northern Ire-
land? 

• Less than 1%  
• Between 1 and 5%  
• Between 6 and 10%  
• Between 11 and 20%  
• More than 20%  
• Don’t know  

 
56. And how favourable or unfavourable do you feel about people from minority ethnic 
communities? 

• Very favourable  
• Favourable  
• Neither favourable nor unfavourable  
• Unfavourable  
• Very unfavourable  
• Don’t know  

 
58. What about relations between Protestants and Catholics? Would you say they are 
better than they were 5 years ago, worse, or about the same now as then? 

• Better  
• Worse  
• About the same  
• Other (Please say what) 
• Don’t know  

59. And what about in 5 years time? Do you think relations between Protestants and 
Catholics will be better than now, worse than now, or about the same as now? 

• Better  
• Worse  
• About the same  
• Other  (Please say what) 
• Don’t know  

 
60. Do you think that religion will always make a difference to the way people feel about 
each other in Northern Ireland? 

• Yes  
• No  
• Other (Please say what) 
• Don’t know  
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61. If you had a choice, would you prefer to live in a neighbourhood with people of only 
your own religion, or in a mixed religion neighbourhood? 

• Own religion only  
• Mixed religion neighbourhood  
• Other (Please say what) 
• Don’t know  

 
62. And if you were looking for a job, would you prefer a workplace with people of only 
your own religion, or a mixed religionworkplace? 

• Own religion only  
• Mixed religion workplace  
• Other (Please say what) 
• Don’t know 4 

 
63. And if you were deciding where to send your children to school, would you prefer a 
school with children of only your own religion, or a mixed-religion school? 

• Own religion only  
• Mixed religion school  
• Other (Please say what) 
• Don’t know  

 

5. Verenigde staten 

1. General Social Survey 

 

a. Examples of questions coming from  the codebook 1972-2004  

The following questions have been selected in the codebook as being the most closely 
related to our topics under study.  All the questions of the codebook are therefore not 
reported. The numbering  does not follow that of the original questionnaire. 
 
1. Or, consider a person who believes that Blacks are genetically inferior. 
A. If such a person wanted to make a speech in your community claiming that Blacks are 
inferior, should he be allowed to speak, or not? 
Yes, allowed  
Not allowed  
DON'T KNOW  
B. Should such a person be allowed to teach in a college or university, or not? 
Yes, allowed  
Not allowed  
DON'T KNOW 
C. If some people in your community suggested that a book he wrote which said Blacks 
are inferior should be taken out of your public library, would you favor removing this 
book, or not? 
Favor  
Not favor  
DON'T KNOW  
 
2. Here is an opinion other people have expressed in connection with (Black/African-
American)-White relations. Which statement on the card comes closest to how you feel? 
(READ STATEMENT, CIRCLE ONE CODE.) 
A. (Blacks/African Americans) shouldn't push themselves where they're not wanted. 
Agree Strongly  
Agree Slightly  
Disagree Slightly  
Disagree Strongly  
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NO OPINION  
 
3. Do you think there should be laws against marriages between (Blacks/African-
Americans) and Whites? 
Yes/ No/ Don’t know 
 
4. Are there any [Whites/(Blacks/African-Americans)] living in this neighborhood now? 
Yes/ No/ Don’t know 
 
5. On the average (Blacks/African-Americans) have worse jobs, income, and housing 
than white people. 
Do you think these differences are . . . Yes/ No/ Don’t know 
 
A. Mainly due to discrimination?  
B. Because most (Blacks/African-Americans) have less in-born ability to learn?  
C. Because most (Blacks/African-Americans) don't have the chance for education that it 
takes to rise out of poverty?  
D. Because most (Blacks/African-Americans) just don't have the motivation or will power 
to pull themselves up out of poverty?  
 
6. Some people say that because of past discrimination, Blacks should be given prefer-
ence in hiring and promotion. 
Others say that such preference in hiring and promotion of Blacks is wrong because it 
discriminates against Whites. 
What about your opinion -- are you for or against preferential hiring and promotion of 
Blacks? 
For racial preference (ASK Q.6A)  
Against racial preference (ASK Q.6B)  
DON'T KNOW  
IF FAVORS: 
6A. Do you favor preference in hiring and promotion strongly or not strongly? 
Strongly favors  
Not strongly  
DON'T KNOW  
 
IF OPPOSES: 
6B. Do you oppose preference in hiring and promotion strongly or not strongly? 
Oppose strongly  
Not strongly  
DON'T KNOW  
 
7. Do you agree strongly, agree somewhat, neither agree nor disagree, disagree some-
what, or disagree strongly with the following statement : 
Irish, Italians, Jewish and many other minorities overcame prejudice and worked their 
way up. Blacks should do the same without special favors. 
Agree strongly  
Agree somewhat  
Neither agree nor disagree  
Disagree somewhat  
Disagree strongly  
DON'T KNOW  
 
8. In the past few years, do you think conditions for black people have improved, gotten 
worse, or stayed about the same? 
Improved  
Gotten worse  
Stayed about the same  
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DON'T KNOW  
 
9. Now I have some questions about different groups in our society. I'm going to show 
you a seven-point scale on which the characteristics of people in a group can be rated. In 
the first statement a score of 1 means that you think almost all of the people in that 
group are "rich." A score of 7 means that you think almost all of the people in the group 
are "poor." A score of 4 means you think that the group is not towards one end or an-
other, and of course you may choose any number in between that comes closest to 
where you think people in the group stand. 
 
A. Rich                                                Poor  
        |____|____|____|____|____|____|  
        1                                                   7 
 
1. Where would you rate whites in general on this scale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
2. Blacks? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
 
B. The second set of characteristics asks if people in the group tend to be hard-working 
or if they tend to be lazy. 
B. Hard-working                                         Lazy 
                |____|____|____|____|____|____|  
                1                                                   7 
 
1. Where would you rate whites in general on this scale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
2. Blacks? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
 
C. Unintelligent                                           Intelligent  
                |____|____|____|____|____|____| 
                1                                                    7 
  
C. Do people in these groups tend to be unintelligent or tend to be intelligent? 
1. Where would you rate whites in general on this scale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
2. Blacks? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
10. Now I'm going to ask you about different types of contact with various groups of 
people. In each situation would you please tell me whether you would be very much in 
favor of it happening, somewhat in favor, neither in favor nor opposed to it happening, 
somewhat opposed, or very much opposed to it happening? 
Living in a neighborhood where half of your neighbors were Blacks?  
 
11. What about having a close relative or family member marry a black person? Would 
you be very in favor of it 
happening, somewhat in favor, neither in favor nor opposed to it happening, somewhat 
opposed, or very opposed to it happening? 
 
IF RESPONDENT IS CURRENTLY EMPLOYED,  
 
12. Are the people who work where you work all White, mostly White, about half and 
half, mostly Black, or all Black? 
All white  
Mostly white  
About half and half . 
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Mostly black  
All black  
DON'T KNOW  
 
13. What do you think the chances are these days that a white person won't get a job or 
promotion while an equally or less qualified black person gets one instead? Is this very 
likely, somewhat likely, or not very likely to happen these days? 
Very likely  
Somewhat likely  
Not very likely  
 
14. A. In general, how close do you feel to Blacks? 
Not at                        Neither one                     Very 
all close                     feeling nor                       close 
                                    the other 
     |____|____|____|____|____|____|____|____| 
     1                                 5                                 9 
 
B. And in general, how close do you feel to Whites? 
 

b. Module “Multi-Ethnic United States” ( 2000) 
The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering follows that of the original questionnaire. 
 
738. Since the beginning of our country, people of many different races, nationalities, 
and religions have come here and settled. As I name some of these groups, please tell 
me if the group has made one of the most important positive contributions to this coun-
try, an important contribution, some contribution, or a little contribution to this commu-
nity.  

• English ? 
• Italians ? 
• Chinese ? 
• Jews ? 
• Blacks/ African-Americans ? 
• Mexicans 
• Vietnamese ? 
• Cubans ? 
• Irish ? 
• Puerto Ricans ? 
• Japanese ? 
• Muslims ? 

 
747. Whar about the number of immigrants from Latin America (that is, Spanish-
speaking countries of the Americas) – should it be increased a lot, a little, left the same 
as it is now, decreased a little or a lot ?   
 
748-749. Idem with “from Asia” et “from Europe” 
 
750. What do you think will happen as result of more immigrants coming to this country 
? Is each of these possible results very likely, somewhat likely, or not likely at all ? 

• higher crime rates ? 
• Making the country more open to new ideas and cultures ? 
• People born in the U.S. losing their jobs ? 
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751. Just your best guess, what percentage of the United States population is each group 
?  

• Whites 
• Blacks/ African-Americans  
• Jews 
• Hispanics 
• Asian Americans 
• American Indians 

 
752. People may come form one racial group such as being White, Black/African-
American, Hispanic, Asian, or American Idian, or people may come from two or more of 
these groups. What percent of people in the United States today do you think have par-
ents or their ancestors from two or more racial groups ? 
 
753. In the next 25 years, which of these groups do you think will increase their share of 
the population by a lot, which will increase by a little, which will stay the same, which will 
decrease by a little, and which will decrease by a lot ? 

• Whites 
• Blacks  
• Jews 
• Hispanics or Latin Americans 
• Asian Americans 

 
754. When you think about these changes in the racial and ethnic make-up of the coun-
try in the next 25 years, do you think they will be a very good think for the country, a 
good thing, neither good nor bad, a bad thing, or a very bad thing ?  
 
755. Just your best guess, what percentage of the people who live in your local commu-
nity is each group ?  

• Whites 
• Blacks/ African-Americans  
• Jews 
• Hispanics 
• Asian Americans 
• American Indians 

 
756. How many of the people who work where you work are Hispanic ? Are all Hispanic, 
almost all Hispanic, most Hispanic, about half Hispanic, almost none Hispanic, or are non 
Hispanic ?  
 
757. Do you personnaly know any... ? 

• Whites 
• Blacks  
• Jews 
• Hispanics or Latin Americans 
• Asian Americans 

 
759. I’m going to ask some questions about these people you personaly know. 
A. Do you know any of these Whites/ Blacks/ Jews/ Hispanics/ Asians from when you 
went to school or college?  
B. From the community where you know live ? 
C. As a relative ? 
D. From the place where you work ?  
E. Are any of these Blacks people that you feel close to ?  
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763. Of these groups-whites, blacks, Jews, Hispanics and Latin Americans, Asian Ameri-
cans, if you had to say which one (other than your own) do you feel you have the most in 
common with ? (+ Equal in common to all – nothing in common with any) 
 
764. Of these groups-whites, blacks, Jews, Hispanics and Latin Americans, Asian Ameri-
cans, if you had to say which one (other than your own) do you feel you have the least in 
common with ? (+ Equal in common to all – nothing in common with any) 
 
765. Now I’d like you to imagine a neighborhood that had an tehnic and racial mix you 
personnaly would feel most comfortable in. Here is a blank card, which, depicts some 
houses that surround your own. Using the letters A for Asian, B for Black, H for Hispanic 
or Latin American and W for White, please put a letter in each of these houses to repre-
sent your preferred neighborhood where you would most like to live. Please sure to fill in 
all of the houses.  
 
 

 
 
 

c. Module “Prejudice” (2002) 

The following questions have been selected in the questionnaire because they have been 
judged linked to the topic studied.  All the questions of the questionnaire are therefore 
not reported. The numerotation follows this of the original questionnaire. 
 
848. Here are some opinions some people have expressed in connection with ethnic is-
sues in the United States. To what extend do you agree or disagree with each one ? 
A. Harmony in the United States is the best achieved by down playing or ignoring ethnic 
differences. 
B. Ethnic minority groups will never really fit in with mainstream American culture. 
C. If we want to help create a harmonious society, we must recognize that each ethnic 
group has the right to maintain its own unique traditions.  
D. In order to have a smoothly functioning society, members of ethnic minorities must 
better adapt to the ways of mainstream American culture. 
 
849. A. In general, how warm or cool do you feel towards African Americans ?  
B. Towards Asian Americans ?  
C. Towards Hispanics ? 
D. Towards white or Caucasian Americans ? 
 
850. Think about the various ethnic groups within the U.S. including Whites, African 
Americans, Asian Americans, Hispanics, Native Americans, and so on. To what extent do 
you agree with the following statement ? 
A. Individuals who belong to the same ethnic group tend to be fairly similar to one an-
other. 
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B. Now think only about ethnic minority groups within the U.S. such as African Ameri-
cans, Asian Americans, Hispanics, and Native Americans. To what extent do you agree 
with the following statement. 
 
Ethnic minority groups in the U.S. are very distinct and very different from one another.  
 
C. Think about Whites in the U.S. compared to the ethnic minority groups. To what ex-
tent do you agree with the following statement ? 
 
Whites as a group are very distinct and different from ethnic minority groups.  
 

2. American National Election Study, 2002: Pre- and Post-Election Survey 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering follows that of the original questionnaire. 
 

a. Pre-Election survey 
 
K2. Next I am going to read you a list of federal programs. For each one, I would like you 
to tell me whether you would like to see spending INCREASED or DECREASED. 
K2e.(What about)tightening border security to prevent illegal immigration? 
Should federal spending on tightening border security to prevent illegal immigration be 
INCREASED, DECREASED, or KEPt ABOUT THE SAME? 
K2f.(What about)aid to blacks? 
Should federal spending on aid to blacks be INCREASED, DECREASED, or KEPT ABOUT 
THE SAME ? 
 
L2c. Next, we'd like to know WHY you think it is, that in America today, some people 
have BETTER JOBS and HIGHER INCOMES than others do. I'm going to read you some 
possible explanations, and I want you to tell me how IMPORTANT you think each is. 
L2c2.'Because discrimination holds some people back.' 
Would you say that this is VERY important, SOMEWHAT important, or NOT IMPORTANT 
AT ALL as an explanation for why some people have better jobs and higher incomes than 
others do ? 
1. Very important 
3. Somewhat important 
5. Not important at all 
7. Statement isn't true {VOL} 
D. Don't Know 
R. Refused 
 
L2d. Next, we'd like to know WHY you think it is, that in America today, some people 
have WORSE JOBS and LOWER INCOMES than others do. I'm going to read you some 
possible explanations, and I want you to tell me how IMPORTANT you think each is. 
L2d2.'Because discrimination holds some people back.' (Would you say that this is VERY 
important, SOMEWHAT important, or NOT IMPORTANT AT ALL as an explanation for why 
some people have better jobs and higher incomes than others do ? 
 
P1.Now for some other questions. 
Next, we'd like to know WHY you think it is, that in America today, 
[blacks/whites] tend to have [WORSE/BETTER] JOBS and [LOWER/HIGHER] INCOMES 
than[whites/blacks] do. I'm going to read you some possible explanations, and I want 
you to tell me how IMPORTANT you think each is. 
P1a. 'Because whites have more in-born ability to learn'. 
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Would you say that this is VERY important, SOMEWHAT important, or NOT IMPORTANT 
AT ALL as an explanation for why [blacks/ whites] tend to have [worse/better] jobs and 
[lower/higher] incomes than [whites/blacks] do ?) 
 
P1b.'Because discrimination holds blacks back'. 
P1c.'Because blacks just don't work as hard'. 
P1d.'Because blacks don't get a chance to get a good education'. 
P1e.'Because blacks just choose low-paying jobs'. 
P1f.'Because government policies have helped whites more'. 
P1g.'Because God made people different from one another'. 
P1j. Please tell me whether you agree or disagree with the following: 
'In the U.S. today, a black person has the same chance of getting a fair trial as a white 
person does.' 
Do you AGREE, NEITHER AGREE NOR DISAGREE, or DISAGREE? 
 
P1k. Which political party do you think is generally better for [white/black] people - the 
DEMOCRATS, the REPUBLICANS, or is there NOT MUCH DIFFERENCE BETWEEN THEM? 
 

b. Post-Election Survey 
 
D2e.(How would you rate:) blacks? {PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: WHEN YOU 
SAY "DON'T KNOW" DO YOU MEAN THAT YOU HAVE NEVER HEARD THE TERM BEFORE 
OR DO YOU HAVE SOMETHING ELSE IN MIND?} 
D2f.(How would you rate:)whites? {PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: WHEN YOU 
SAY "DON'T KNOW" DO YOU MEAN THAT YOU HAVE NEVER HEARD THE TERM BEFORE 
OR DO YOU HAVE SOMETHING ELSE IN MIND?} 
D2p. Hispanics ? 
D2t. Gay men and lesbians, that homosexuals ? 
D2u. Catholics ? 
D2v. Jews ? 
D2w. Protestants ? 
D2y. Feminists ? 
D2z. Asian-Americans ?  
 
0-100. 
997. Don't Recognize 
998. Don't Know where to rate 
R. Refused 
 
M5. Some people think that if a company has a history of discriminating against blacks 
when making hiring decisions, then they should be required to have an affirmative action 
program that gives blacks preference in hiring. What do you think? Should companies 
that have discriminated against blacks have to have an affirmative action program? 
1. Yes, they should have to have affirmative action 
5. No, they should not have to have affirmative action 
7. Other (specify) {VOL} 
D. Don't know 
R. Refused 
M5a. Which would you say is CLOSER to the Democratic Party's position – that compa-
nies that have discriminated against blacks should have an affirmative action program, or 
not? {DO NOT PROBE DON'T KNOW} 
M5b. Which would you say is CLOSER to the Republican Party's position – that companies 
that have discriminated against blacks should have an affirmative action program, or 
not? {DO NOT PROBE DON'T KNOW} 
M5c. How important is this issue to you personally - VERY important, SOMEWHAT impor-
tant, or NOT IMPORTANT AT ALL? 
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M5d. Has this issue ever made you angry? 
1. Yes 
5. No 
D. Don't know 
R. Refused 
 
 

3. Multi-City Study of Urban Inequality, 1992-1994: Atlanta, Boston, Detroit, and Los 
Angeles 

The following questions have been selected in the Household Survey Codebook as being 
the most closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire 
are therefore not reported. The numbering follows that of the original codebook. 
 
 
 
D1. Now I am going to ask you some questions on a different topic. We are interested in 
whatever thoughts and opinions you have. There are no right or wrong answers. The first 
topic is discrimination. In general, how much discrimination is there that hurts the 
chances of (GROUP X) to get good paying jobs? Do you think there is a lot, some, only a 
little, or none at all? 
 
A: How about for Hispanics or Latinos?  
B: How about for Blacks?  
C: How about for Asians? 
D: How about for Women? 
E: How about for Whites?  
1 A lot  
2 Some  
3 Only a little  
4 None at all  
 
D3. Now I have some questions about different groups in our (U.S.) society. I'm going to 
show you a 7-point scale on which the characteristics of people in a group can be rated. 
In the first statement a score of 1 means that you think almost all of the people in that 
group are "rich." A score of 7 means that you think almost everyone in the group is 
"poor." A score of 4 means you think that the group is not towards one end or the other 
and, of course, you may choose any number in between that comes closest to where you 
think people in the group stand. Where would you rate (GROUP) on this scale, where 1 
means tends to be rich and 7 means tends to be poor? 
 
A. What about Whites? 
B. What about Asians? 
C. What about Blacks? 
D. What about Hispanics or Latinos? 
 
D4. Next, for each group, I want to know whether you think they tend to be intelligent or 
tend to be unintelligent. Where would you rate (GROUP) on this scale, where 1 means 
tends to be intelligent and 7 means tends to be unintelligent? A score of 4 means you 
think that the group is not towards one end or the other and, of course, you may choose 
any number in between that comes closest to where you think people in the group stand. 
 
A. What about Whites? 
B. What about Asians? 
C. What about Blacks? 
D. What about Hispanics or Latinos? 
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D5. Next, for each group I want to know whether you think they tend to prefer to be self-
supporting or tend to prefer to be on welfare. Where would you rate (GROUP) on this 
scale, where 1 means tends to prefer to be self-supporting and 7 means tends to prefer 
to be on welfare? A score of 4 means you think that the group is not towards one end or 
the other and, of course, you may choose any number in between that comes closest to 
where you think people in the group stand. 
 
A. What about Whites? 
B. What about Asians? 
C. What about Blacks? 
D. What about Hispanics or Latinos? 
 
D6. Next, for each group I want to know if you think they tend to be easy to get along 
with or tendto be hard to get along with. Where would you rate (GROUP) on this scale, 
where 1 meanstends to be easy to get along with and 7 means tends to be hard to get 
along with? A score of4 means you think that the group is not towards one end or the 
other and, of course, you may choose any number in between that comes closest to 
where you think people in the group stand. 
 
A. What about Whites? 
B. What about Asians? 
C. What about Blacks? 
D. What about Hispanics or Latinos? 
 
D7. Next, for each group I want to know if you think they tend to speak English well or 
tend to speak English poorly. Where would you rate (GROUP) on this scale, where 1 
means tends to speak English well and 7 means tends speak English poorly? A score of 4 
means you think the group is not towards one end or the other and, of course, you may 
choose any number in between that comes closest to where you think people in the 
group stand. 
 
A. What about Whites? 
B. What about Asians? 
C. What about Blacks? 
D. What about Hispanics or Latinos? 
 
D8. Next, for each group I want to know whether you think they tend not to be involved 
in drugs and gangs or tend to be involved in drugs and gangs. Where would you rate 
(GROUP) on this scale, where 1 means tends not to be involved with drugs and gangs 
and 7 means tends to be involved with drugs and gangs? A score of 4 means you think 
the group is not towards one end or the other and, of course, you may choose any num-
ber in between that comes closest to where you think people in the group stand. 
 
A. What about Whites? 
B. What about Asians? 
C. What about Blacks? 
D. What about Hispanics or Latinos? 
 
D9. Finally, for each group I want to know whether you think they tend to treat members 
of other groups equally or tend to discriminate against members of other groups. Where 
would you rate (GROUP) on this scale, where 1 means tends to treat members of other 
groups equally and 7 means tends to discriminate against other groups? A score of 4 
means you think that the group is not toward one end or the other and, of course, you 
may choose any number in between that comes closest to where you think people in the 
group stand. 
 
A. What about Whites? 
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B. What about Asians? 
C. What about Blacks? 
D. What about Hispanics or Latinos? 
 
D10. Now I have some questions about what you think about the fairness of certain poli-
cies. Some people feel that because of past disadvantages there are some groups in so-
ciety that should receive special job training and educational assistance. Others say that 
it is unfair to give these groups special job training and educational assistance. What 
about you? Do you strongly favor, favor, neither favor nor oppose, oppose, or strongly 
oppose special job training and educational assistance for (GROUP)? 
 
A. What about Women? 
B. What about Blacks? 
C. What about Asians? 
D. What about Hispanics or Latinos? 
 
D11. Some people feel that because of past disadvantages, there are some groups in 
society that should be given preference in hiring and promotion. Others say that it is un-
fair to give these groups special preferences. What about you? Do you strongly favor, 
favor, neither favor or oppose, oppose, or strongly oppose special preferences in hiring 
and promotion to (GROUP)? 
 
A. What about Women? 
B. What about Blacks? 
C. What about Asians? 
D. What about Hispanics or Latinos? 
 
D13. Do you think what happens generally to (R's racial/ethnic group: 
Black/Hispanic/Asian/White) people in this country will have something to do with what 
happens in your life? 
 
D14. Will it affect you a lot, some, or not very much? 
 
D16. Please tell me whether you strongly agree, generally agree, neither agree nor dis-
agree, generally disagree, or strongly disagree with these statements : 
 
More good jobs for [GROUP] means fewer good jobs for [R's RACIAL/ETHNIC GROUP]. 
The more influence [GROUP] have in local politics the less influence (R'S GROUP) will 
have in local politics. 
 
D17. If immigration to this country continues at the present rate, how much political in-
fluence do you believe people like you, that is (RESPONDENT'S RACE) people will have? 
 
1 Much more than you do now  
2 Some but not a lot more  
3 No more or less than now  
4 Less than now  
5 A lot less influence than now  
 
D18. What about economic opportunity? If immigration to this country continues at the 
present rate, do you believe people like you, that is (RESPONDENT'S RACE) people will 
probably have much more economic opportunity than now, some but not a lot more, no 
more or less than now, less than now, or a lot less influence than now? 
 
1 Much more than you do now  
2 Some but not a lot more  
3 No more or less than now  



 231

4 Less than now  
5 A lot less influence than now  
 
G8. If respondent is black : Now I would like you to imagine that you have been look-
ing for a house and have found a nice house you can afford. This house could be located 
in several different types of neighborhoods as shown on these cards (SHOW CARDS B-
SERIES.) Some of the neighborhoods have more (FORM) families and others have more 
black families. The black houses represent black families and the (Form X: white, Form 
Y: dark gray, Form Z: light gray) houses represent (Form X: white, Form Y: Hispanic, 
Form Z: Asian) families. Would you look through the cards and rearrange them so that 
the neighborhood that is most attractive to you is on top, the next most attractive sec-
ond, and so on down the line with the least attractive neighborhood on the bottom. 
 
 

 
 
G9. You indicated that this neighborhood (NEIGHBORHOOD IN G8A) would be the most 
attractive to you. Could you tell me why you think it is the most attractive neighborhood? 
(open question) 
G10. Are there any of the five neighborhoods you would not want to move into? 
Y/ No(go to G40) 
G11. Would you show me all the ones you would not move into? 
G12. Why wouldn't you move into an all Black neighborhood? 
G13. Why wouldn't you move into an all (Form X:White, Form Y:Hispanic, Form Z:Asian) 
neigborhood? 
 

To understand the questions G 8 – G 13 : “ Respondents were asked questions 
about their preferences regarding the race/ethnic mix of neighborhoods. Respon-
dents were shown a series of show cards with different race/ethnic proportions, 
and were asked to imagine that they resided in that neighborhood, or had the op-
portunity to reside in that neighborhood. The cards depicted 3 rows of 5 houses 
each, with the middle house designating the respondent’s residence. Examples of 
the show cards follow this description. In Atlanta and Detroit, the race of potential 
neighbors was limited to Blacks and Whites. Blacks were given a set of five cards 
showing neighborhoods with racial compositions progressing from all-Black (15 
Black houses) to all-White (14 White houses and the respondent’s house). The 
cards that were shown Whites ranged from all-White (15 White houses) to major-
ity-Black (8 Black houses). Whites and Black were asked different questions re-
garding their preferences.The Boston and L.A. surveys endeavored to expand the 
residential segregation questions to include Hispanics, and Asians as potential 
neighbors. In order to accomplish this goal, a split ballot design was used in the 
survey, so that a fraction of the respondents received questions regarding one 
particular race/ethnic group that was different from their own group. For instance, 
one-third of the Black respondents in Boston and L.A. were shown cards with 
Whites and Blacks as neighbors, one-third were shown cards with Hispanics and 
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Blacks as neighbors, and one-third were shown cards with Asians and Blacks as 
neighbors. In L.A., one-third of Asian respondents were shown cards with Whites 
and Asians as their neighbors, one-third were shown cards with Blacks and Asians 
as neighbors, and one-third were shown cards with Hispanics and Asians as 
neighbors. Black, Hispanic, and Asian respondents were shown cards with the 
same race/ethnic proportions (from Card 1, where all of the respondent’s 
neighbors were the same race/ethnicity as the respondent, to Card 5, where none 
of the respondent’s neighbors were the same race/ethnicity as the respondent). 
Parallel to the Atlanta and Detroit surveys, the cards that were shown Whites in 
L.A. and Boston ranged from all-White (15 White houses) to majority 
Black/Hispanic/Asian (8 Black/Hispanic/Asian houses). Investigators who analyze 
the residential segregation questions for Boston and L.A. should be aware of the 
ballot form that a respondent was given in the interview. A separate set of vari-
ables indicating the survey ballot form that the respondent received and his/her 
responses to the residential segregation show card questions have been created 
according to the race/ethnicity of the respondent: Black (G7-G13); Hispanic (G14-
G20); Asian (G21-G27); White (G28-G39)” (Holzer e.a., 2000, p. 188). 

 
G43. Now I'd like you to imagine an ideal neighborhood that had the ethnic and racial 
mix you personally would feel most comfortable in. Here is a blank neighborhood card 
like those we have been using. Using the letters A for Asian, B for Black, H for Hispanic, 
and W for White, please put a letter in each of these houses to represent you ideal 
neighborhood where you would most like to live. Please be sure to fill in all the houses. 
 
G48. Compared to ten years ago, do you think that [RACE] families in [AREA] face more, 
less or the same amount of discrimination when trying to rent or buy a home? 
 
 

4. The National Race and Politics Survey 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study. All the questions of the questionnaire are there-
fore not reported. The numbering does not follow that  of the original questionnaire. 
 
1) Now let's talk about programs to provide... 
1: ...job training... 
2: ...welfare... 
 
...to help people -- many of whom are... 
1: ...blacks and minorities... 
2: ...new immigrants from Europe... 
 
 ... -- who have problems with poverty.  The programs I'm talking about are specially 
designed to help... 
 
 1: ...people who have shown that they want to work their way out of their own prob-
lems. 
  2 :...people who have had trouble hanging on to jobs. 
         
Are you strongly in favor, somewhat in favor, somewhat opposed, or strongly opposed to 
these programs? 
 
2) How about "laws protecting people -- many of whom are... 
 
        Version 1: ...blacks... 
        Version 2: ...Asian Americans... 
        Version 3: ...women... 
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        ... -- from discrimination in hiring and promotion?"  Are you strongly in favor, 
somewhat in favor, somewhat opposed, or strongly opposed to these programs? 
 
3) To what extent do you think that other Americans agree with you (that there 
(should/should not) be laws protecting (blacks/ Asian Americans/women) from discrimi-
nation? Would you say most Americans agree with you or most disagree with you? 
 
4) How about "allowing students in public schools to pray or otherwise observe their re-
ligion?"  Are you strongly in favor, somewhat in favor, somewhat opposed, or strongly 
opposed to that ? 
 
5) Statistics show that the average black person in America is worse off than the average 
white person.  What do you suppose caused this difference?  (Just tell me in your own 
words) 
What else might have caused the difference? 
IF R MENTIONS DIFFERENCES IN EDUCATION AND/OR INCOME, PROBE: And how do you 
think these differences came about in the first place? 
 
6) To sum up, whose fault would you say it is that blacks are worse off than whites -- 
would you say that white people are mostly to blame,  that blacks themselves are mostly 
to blame, or would you say that they both share the blame equally? 
 
7) Even though you feel it's mostly the fault of whites, would you say blacks are partly to 
blame, or that blacks should bear none of the blame? 
 
8) Even though you feel it's mostly the fault of black people, would you say that whites 
are partly to blame, or that whites should bear none of the blame? 
 
9) Thinking of those white people who are to blame, do you think they do it on purpose -
- I mean that they REALLY TRY to keep blacks down – or do they do it without really 
MEANING to? 
 
10) Some people feel that the government in Washington should... 
 
Version 1: ...increase spending for programs to help blacks get more jobs. 
Version 2: ...do more to make sure that blacks are not discriminated against in getting 
jobs. 
 
Others feel that blacks should take care of their own problems. 
How do you feel -- (do you think the government should (increase spending/do more) or 
do you feel blacks should rely only on themselves)? 
 
11) How do you feel about blacks buying houses in white suburbs? 
Are you strongly in favor, somewhat in favor, somewhat opposed, or strongly opposed to 
that ? 
 
12) And how do you feel about... 
 
Version 1: ...programs set up by religious and business 
groups that... 
Version 2: ...government subsidized housing to... 
Version 3: ...the government putting its weight behind programs to... 
 
...encourage blacks to buy homes in white suburbs?  Are you strongly in favor, somewhat 
in favor, somewhat opposed, or strongly opposed to that ? 
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13) 1: Many people... 
2: Many blacks... 
 
1: ...believe... 
2: ...are demanding... 
 
...that there should be a law to make sure that a certain number of federal contracts go 
to black contractors.  What do you think about such a law  -- is it a good idea or a bad 
idea? 
 
14) Version 1: (Neutral) 
 
Suppose there were a community-wide vote on a general housing issue and that there 
were two possible laws to vote on.  One law says that homeowners can decide for them-
selves who to sell their houses to, even if they prefer NOT to sell to blacks.  The other 
law says that homeowners cannot refuse to sell to someone because of their race or 
color.  Which law would you vote for? 
 
Version 2: (Property rights) 
 
Some people believe that homeowners should be free to decide for themselves who to 
sell their house to, even if they prefer not to sell it to blacks. For example, some people 
might say it isn't that they don't want to sell to blacks; it's just that they don't want to be 
told what to do with their own property. In other words, they feel that 
because it's their property, they should have the right to sell to anyone they want to. 
 
How do you feel about this?  Do you think homeowners should be able to decide for 
themselves who to sell their houses to, even if they prefer not to sell to blacks, or do you 
think homeowners should not be allowed to refuse to sell to someone because of their 
race or color? 
 
Version 3: (Role of government) 
 
Some people believe that the government should make an active effort to see that blacks 
can live anywhere they choose, including white neighborhoods. Others believe that this is 
not the government's business and it should stay out of this. How do you feel? (Is this an 
area the government should stay out of or should the government make an active effort 
to see that blacks can live anywhere they can afford to - including white neighborhoods?) 
 
 
15) Now I'm going to read some statements about things some people consider impor-
tant in life.  Using a number from zero (0) to ten (10), please tell me how important each 
one is to you. If it's one of the absolutely most important things to you, give it a ten. If 
it's one of the least important things, give it a zero. (You're free to use any number be-
tween zero and ten, but remember, the more important something is to you, the higher 
the number you should give it.) 
 
How about "Tolerating different beliefs and lifestyles?" (On a scale from zero to ten, how 
important is that to YOU?) 
 
16) Now I'll read a list of problems facing the country. As I read each one, please use a 
number from zero to ten to tell me how angry it makes you. If something doesn't bother 
you at all, give it a zero. On the other hand, if the situation makes you extremely angry 
or upset, give it a ten. (Feel free to use any number between zero and ten, but remem-
ber, the more something angers or upsets you, the higher the number you should give 
it.) 
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How about) When people are treated unfairly because of their race? (On a scale from 
zero to ten, how much does this anger you?) 
 
(How about) Giving blacks and other minorities special advantages in jobs and schools?  
(On a scale from zero to ten, how much does this anger you?) 
 
17) Now I'm going to read you (three/four) things that sometimes make people angry or 
upset.  After I read all (three/four), just tell me HOW MANY of them upset you.  (I don't 
want to know which ones, just how many.) 
 
Version 1: (Basic three items) 
(1) "the federal government increasing the tax on gasoline;" 
(2) "professional athletes getting million-dollar-plus salaries;" 
(3) "large corporations polluting the environment." 
 
Version 2: (Add black family) 
(1) "the federal government increasing the tax on gasoline;" 
(2) "professional athletes getting million-dollar-plus salaries;" 
(3) "large corporations polluting the environment;" 
(4) "a black family moving next door to you." 
 
Version 3: (Add black leaders) 
(1) "the federal government increasing the tax on gasoline;" 
(2) "professional athletes getting million-dollar-plus salaries;" 
(3) "large corporations polluting the environment;" 
(4) "black leaders asking the government for affirmative action." 
 
How many, if any, of these things upset you? 
 
18) Just give me your best guess on this one -- what percent of all the poor people in 
this country would you say are black? 
 
19) Of all the people arrested for violent crimes in the United States last year, what per-
cent do you think were black?  Do you think it's closer to ... 10-20-30-40-50-60 – can’t 
even guess 
 
20) Of all the black males of working age in the United States, what percent do you think 
are unemployed?  Do you think it's closer to ... 5-10-15-20-25 – can’t even guess 
 
21) Suppose that in an election for mayor of a city, one candidate is a white man and the 
other is a black man who speaks... 
 
Version 1: ...with a very noticeable black accent. 
Version 2: ...without any noticeable black accent. 
 
If the black candidate was a little more qualified than the white candidate, how likely is it 
that people you know would vote for him? 
Would you say very likely, somewhat likely, somewhat unlikely, not at all likely ?  
 
22) Who was arrested for being drunk and disorderly in a... 
 
Version 1: ...fancy New York City restaurant. 
Version 2: ...predominantly black area of New York City. 
 
This person claimed that the police officer injured him. Based on your impression of how 
police officers tend to act, how likely do you think it is that the officer used too much 
force ? 
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23) Now consider an instance where the police see two young... 
 
       1: ...white men about 20 years old. 
       2: ...black men about 20 years old.  
 
        1:  They are well-dressed and well-behaved... 
        2:  They are using foul language... 
 
  ...and walking very near a house where the police know drugs are being sold. The police 
search them and find that they are carrying drugs.  Do you think this is definitely a rea-
sonable search, probably a reasonable search, probably not a reasonable search, defi-
nitely not a reasonable search ? 
 
24) Now think about a... 
 
1: ...black woman in her early thirties. 
2: ...white woman in her early thirties. 
 
1: She is a high school drop out... 
2: She is a high school graduate... 
 
...with a ten year old child and she has been on welfare for the past year. 
How likely do you think it is that she will really try hard to find a job in the next year ? 
 
25) Imagine that you suddenly became black, but everything else about you stayed the 
same -- same job, same family, and so on.  Do you think you would have more opportu-
nities to advance yourself than you do now, that you would have fewer opportunities, or 
do you think things would stay about the same? 
 
Imagine that you suddenly became white, but everything else about you stayed the same 
-- same job, same family, and so on.  Do you think you would have more opportunities 
to advance yourself than you do now, that 
you would have fewer opportunities, or do you think things would stay about the same? 
 
26) (How about) In the past, the Irish, the Italians, the Jews and many other minorities 
overcame prejudice and worked their way up. 
 
Version 1: Blacks... 
Version 2: New immigrants from Europe... 
 
...should do the same without any special favors? (Do you agree strongly, agree some-
what, disagree somewhat, disagree strongly ?) 
 
27) (How about) We should be more tolerant of different groups in society, even if their 
values and behavior are very different from ours? (Do you agree strongly, agree some-
what, disagree somewhat, disagree strongly ?) 
 
(How about) Groups with very different ideas and values should try their best to fit in 
with the rest of our society?   
 
28) (How about) Most... 
 
Version 1: ...poor people... 
Version 2: ...blacks... 
Version 3: ...poor blacks... 



 237

 
...these days would rather take assistance from the government than make it on their 
own through hard work?  (Do you agree strongly, agree somewhat, disagree somewhat, 
disagree strongly ?) 
 
29) (How about) Most black parents DON'T teach their children the self-discipline and 
skills it takes to get ahead in America? (Do you agree strongly, agree somewhat, dis-
agree somewhat, disagree strongly ?) 
 
30) Now I'll read a few words that people sometimes use to describe blacks. Of course, 
no word fits absolutely everybody, but, as I read each one, please tell me using a num-
ber from 0 to 10 how well you think it describes blacks as a group. If you think it's a 
VERY GOOD description of most blacks, give it a 10.  If you feel a word is a VERY INAC-
CURATE description of most blacks, give it a 0. 
 
How about dependable?  On a scale from 0 to 10, how well do you think it describes most 
blacks? 
How about intelligent at school?   
How about aggressive or violent ? 
Lazy ? 
Smart with pratical, everyday things ? 
Law abiding ? 
Boastful ? 
Determined to succed ? 
Hardworking ? 
Friendly ? 
Irresponsible ? 
Keep up their property ?  
Complaining ? 
Good neighbors ? 
 
31) Version 1: (Preference) 
Some people say that because of past discrimination, qualified blacks should be given 
preference in university admissions. Others say that this is wrong because it discrimi-
nates against whites. How do you feel -- are you in favor of or opposed to giving qualified 
blacks preference in admission to colleges and universities? 
 
Version 2: (Extra effort) 
Some people say that because of past discrimination, an extra effort should be made to 
make sure that qualified blacks are considered for university admission. Others say that 
this extra effort is wrong because it discriminates against whites. How do you feel -- are 
you in favor of or opposed to making an extra effort to make sure qualified blacks are 
considered for admission to colleges and universities? 
 
Are you strongly in favor or only somewhat in favor? 
Are you strongly opposed or only somewhat opposed? 
 
32) Version 1: (Blank) 
Version 2: There are some large companies where blacks are underrepresented. 
Version 3: There are some large companies with employment policies that discriminate 
against blacks. 
 
Do you think (that/these) large companies should be required to give a certain number of 
jobs to blacks, or should the government stay out of this? 
 
33) Now as we near the end, I'm going to read you some statements different people 
have made about Jews. Please tell how much you agree or disagree with each one. 
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How about "Most Jews are ambitious and work hard to succeed?" 
Do you agree strongly, agree somewhat, disagree somewhat, disagree strongly ? 
 
34) (How about) Most Jews are more willing than other people to use shady practices to 
get ahead in life? 
 
35) (How about) Most Jews believe that they are better than other people?  
 
36) (How about) Most Jews in general are inclined to be more loyal to Israel than to 
America? 
 
37) (How about) Most Jews don't care what happens to people who aren't Jewish? 
 
 

5. Other Surveys, from 2000, available at the Roper Center for Public Opinion Research 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study..  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering  follows that of the original questionnaire. 
 
 

a. Harris Interactive/Time Magazine/CNN Poll (2003) 
 
32. Now I would like you to think about affirmative action. Do you approve or disapprove 
of affirmative 
action admissions programs at colleges and law schools that give racial preferences to 
minority applicants? 
 
33. In general, would you say that the federal government's affirmative action programs 
have been good for 
the country or bad for the country?  
Good/ Bad / Not sure (VOL) 
 
34. To promote job opportunities, do you think that businesses should set a goal of hiring 
a minimum number 
of black/African-American employees?  
Yes, should  
No, should not  
Not sure (VOL)  
 
35. Do you think race relations in this country will ever get better than they are, or don't 
you think so? 
Yes, will  
No, don’t think so 
Not sure (VOL)  
 
36. Do you think most whites believe that blacks/African-Americans are inferior to them, 
or don't you think most whites believe this?  
Yes, believe blacks inferior 
Don’t believe that  
Not sure (VOL)  
 
ASK IF WHITE  
41. How concerned are you that, because of affirmative action programs, you will be 
passed over for a job or admission to a college-very concerned, somewhat concerned, 
not very concerned or not at all concerned? 
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b. ABC News/Washington Post Poll, January 2003 

 
35. Generally speaking, do you think race relations in the United States are excellent, 
good, not so good or poor? 
 
36. Would you describe race relations in the community where you live as excellent, 
good, not so good or poor? 
1 Excellent 
2 Good 
3 Not so good 
4 Poor 
5 (VOL) NO RACIAL MINORITIES IN COMMUNITY 
8 DK/No Opinion 
9 NA/Refused 
 
37. Do you think blacks who live in your community experience racial discrimination, or 
not? 
IF YES: Do you think it happens often, occasionally, or rarely? 
1 YES, Often 
2 YES, Occasionally 
3 YES, Rarely 
4 NO, does not happen 
5 (VOL) NO BLACKS IN COMMUNITY 
8 DK/No Opinion 
9 NA/Refused 
 
***SKIP IF Q37=5 (VOL) NO BLACKS IN COMMUNITY*** 
39. Do you think that blacks who live in your community DO or DO NOT (READ ITEM)? 
How about (NEXT ITEM)? (IF NEEDED: Do you think that blacks who live in your commu-
nity DO or DO NOT (READ ITEM)? 
 
a. have as good a chance as whites to get housing they can afford? 
b. have as good a chance as whites to get a job for which they're qualified? 
c. receive equal treatments as whites from the police? 
d. receive equal treatments as whites when they visit local businesses, such as 
stores, restaurants or banks? 
1 Yes, they do 
2 No, they do not 
8 DK/No Opinion 
9 NA/Refused 
 
***SKIP IF Q37=5 (VOL) NO BLACKS IN COMMUNITY*** 
40. Do you think that black children in your community DO or DO NOT have as good a 
chance as white children to attend a good public school? 
1 Yes, they do 
2 No, they do not 
8 DK/No Opinion 
9 NA/Refused 
 
***IF RESPONDENT = BLACK, ASK “WHITE”. ALL OTHERS, ASK “BLACK”*** 
42. Do you yourself know any (black/white) person whom you consider a fairly close per-
sonal friend? 
1 Yes 
2 No 
8 DK/No Opinion 
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9 NA/Refused 
 
***IF RESPONDENT = BLACK, ASK “WHITE”. ALL OTHERS, ASK “BLACK”*** 
43. During the last few years has anyone in your family brought a friend who was 
(black/white) home for dinner? 
1 Yes 
2 No 
8 DK/No Opinion 
9 NA/Refused 
 

c. “Intergroup Relations” of Princeton  Survey Research Associates for The Na-
tional Conference for Community and Justice (2000) 
 
Q3. Here are some groups that have been in the news. Please tell me how close you feel 
to each of them: very close, close, neutral, far, very far, or don't you know enough about 
the group to say? 
(First/Next,) how close do you feel to...? 
a. Blacks  
b. Jews  
c. Hispanics  
d. Fundamentalist Christians  
e. Asians  
f. Muslims  
g. Atheists  
h. People with disabilities  
i. American Indians  
j. Gays and Lesbians  
k. Whites  
l. Immigrants  
m. The poor  
n. The elderly  
o. Illiterate people, that is, those who can't read or write  
p. People on welfare  
 
1 Very close 
2 Close 
3 Neutral 
4 Far 
5 Very far 
6 Don’t know enough about group to say 
9 Refused 
 
Q4. Now I want to ask how much discrimination there is against different groups in our 
society today. 
Would you say there is a great deal of discrimination, some discrimination, only a little 
discrimination, or none at all against. . . ? What about against ? 
a. Blacks  
b. Jews  
c. Hispanics  
d. Fundamentalist Christians  
e. Asians  
f. Muslims  
g. Atheists  
h. People with disabilities  
i. American Indians  
j. Gays and Lesbians  
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k. Whites  
l. Immigrants  
m. The poor  
n. The elderly  
o. Illiterate people, that is, those who can't read or write  
p. People on welfare  
q. Women  
 
1 A great deal 
2 Some 
3 Only a little 
4 None at all 
9 Don’t know/Refused 
 
Q5. Do you feel that the following groups have too much influence, too little influence, or 
the right amount of influence in our society today? First, would you say that. . . have too 
much influence, too little influence, or the right amount of influence in our society today? 
What about ? 
a. Blacks  
b. Jews  
c. Hispanics  
d. Fundamentalist Christians  
e. Asians  
f. Muslims  
g. Atheists  
h. People with disabilities  
i. American Indians  
j. Gays and Lesbians  
k. Whites  
l. Women  
m. The elderly  
 
1 Too much influence 
2 Too little influence 
3 The right amount of influence 
9 Don’t know/Refused 
 
I'd like to ask you some more questions about how you feel whites, blacks, Hispanics, 
Asians, and American Indians are treated. 
Q6. Do you feel the opportunity for quality education is equal for . . .? 
How about for ?  
a. Blacks and whites  
b. Hispanics and whites  
c. Asians and whites  
d. American Indians and whites  
 
1 Yes 
2 No 
9 Don’t know/Refused 
 
Q7. Do you feel the opportunity for decent housing where you want to live is equal for . . 
. ? How about for ? 
a. Blacks and whites  
b. Hispanics and whites  
c. Asians and whites  
d. American Indians and whites  
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1 Yes 
2 No 
9 Don’t know/Refused 
 
Q8. Do you feel the opportunity for promotion into managerial jobs is equal for . . . ? 
How about for ?  
a. Blacks and whites  
b. Hispanics and whites  
c. Asians and whites  
d. American Indians and whites  
 
1 Yes 
2 No 
9 Don’t know/Refused 
 
Q9. Do you feel the opportunity for equal justice under the law is equal for . . . ? How 
about for ?  
a. Blacks and whites  
b. Hispanics and whites  
c. Asians and whites  
d. American Indians and whites  
 
1 Yes 
2 No 
9 Don’t know/Refused 
 
Q10. Do you feel the opportunity for fair treatment by the police is equal for . . . ? How 
about for ?  
a. Blacks and whites  
b. Hispanics and whites  
c. Asians and whites  
d. American Indians and whites  
 
1 Yes 
2 No 
9 Don’t know/Refused 
 
Q11. Do you feel the opportunity for fair and unbiased media portrayal is equal for. . . ? 
How about for ?  
a. Blacks and whites  
b. Hispanics and whites  
c. Asians and whites  
d. American Indians and whites  
 
1 Yes 
2 No 
9 Don’t know/Refused 
 
We hear a lot these days about how various groups in society get along with each other. 
I'm going to 
mention several groups and ask whether you think they generally get along with each 
other or generally 
don't get along. 
 
Ask Q12 Only of White Non-Hispanics (S2=2,9 and S3=1) 
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Q12. First, do you think whites generally get along or generally do NOT get along with . . 
.? What about whites and ... ? Do you feel they generally get along, or  generally do NOT 
get along? 
a. Blacks  
b. Hispanics  
c. Asians  
d. American Indians  
1 Generally get along 
2 Don’t generally get along 
9 Don’t know/Refused 
 
Ask Q13 Only of Black Non-Hispanics  
Q13. First, do you think blacks generally get along or generally do NOT get along with . . 
? What about blacks and ...? Do you feel they generally get along, or generally do NOT 
get along? 
a. Whites  
b. Hispanics  
c. Asians  
d. American Indians  
1 Generally get along 
2 Don’t generally get along 
9 Don’t know/Refused 
 
Ask Q14 Only of Hispanics (S2=1) 
Q14. First, do you think Hispanics generally get along or generally do NOT get along with 
. . .? What about Hispanics and ...? Do you feel they generally get along, or generally do 
NOT get along? 
a. Blacks  
b. Whites  
c. Asians  
d. American Indians  
1 Generally get along 
2 Don’t generally get along 
9 Don’t know/Refused 
 
Ask Q15 Only of Asians  
Q15. First, do you think Asians generally get along or generally do NOT get along with . . 
. ? What about Asians and ...? Do you feel they generally get along, or generally do NOT 
get along? 
a. Blacks  
b. Hispanics  
c. Whites  
d. American Indians  
1 Generally get along 
2 Don’t generally get along 
9 Don’t know/Refused 
 
Ask Q16 Only of American Indians  
Q16. First, do you think American Indians generally get along or generally do NOT get 
along with . . . ? What about American Indians and ...? Do you feel they generally get 
along, or generally do NOT get along? 
a. Blacks  
b. Hispanics  
c. Asians  
d. Whites  
1 Generally get along 
2 Don’t generally get along 
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9 Don’t know/Refused 
 
 
Q17. In each of following situations is racial, religious, or ethnic tension a very serious 
problem, a somewhat serious problem, not much of a problem, or no problem at all? 
(First/Next,) is racial, religious, or ethnic tension a very serious problem, a somewhat 
serious problem, not much of a problem, or no problem at all. . . (READ AND ROTATE)? 
What about (READ)? Is racial, religious, or ethnic tension a very serious problem, a 
somewhat serious problem, not much of a problem, or no problem at all? 
a. Where you work  
b. In your neighborhood  
c. At your children's school  
d. With police officers in your community  
e. In the country as a whole  
 
1 Very serious problem 
2 Somewhat serious problem 
3 Not much of a problem 
4 No problem at all 
5 Not applicable (VOL.) 
9 Don’t know/Refused 
 
Q18. Now I want to ask you about the contact you personally may have with different 
groups of people. Do you now have contact or not with a person who is... (READ AND 
ROTATE)? 
a. White, not of Hispanic origin  
b. Black  
c. Asian  
d. Hispanic  
e. American Indian  
 
1 Yes 
2 No 
9 Don’t know/Refused 
 
Now I'm going to ask you about contact you may have with people in certain situations 
Ask Q19 if had contact with Whites, not of Hispanic origin (Q18A=1) 
Q19. Do you have contact with a White, not of Hispanic origin as ... (READ AND RO-
TATE)? 
Ask Q20 if had contact with Blacks (Q18B=1) 
Q20. Do you have contact with a Black as ...  
Ask Q21 if had contact with Asians (Q18C=1) 
Q21. Do you have contact with an Asian as …  
Ask Q22 if had contact with Hispanics (Q18D=1) 
Q22. Do you have contact with an Hispanic as …  
Ask Q23 if had contact with American Indians (Q18E=1) 
Q23. Do you have contact with an American Indian as …  
a. Your employer or supervisor  
b. Someone working for you  
c. A co-worker  
d. A teacher or principal in your child’s school  
e. A neighbor  
f. A good friend of yours  
g. A police officer where you live  
h. Someone in your place of worship  
 
1 Yes 
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2 No 
3 Not applicable (VOL.) 
9 Don’t know/Refused 
 
ASK ALL: 
Q24. Now, thinking of some more groups, do you now have contact or not with a person 
who is ...(READ AND ROTATE)? Do you have contact or not with a person who is 
(READ)? 
a. Jewish  
b. A Fundamentalist Christian  
c. Muslim  
d. An Atheist  
e. Disabled  
f. Gay or Lesbian  
g. An Immigrant  
h. Poor 
 
1 Yes 
2 No 
9 Don’t know/Refused 
 
Q25. Now I will read a few statements that some people have made. Please tell me if you 
agree or disagree with each. Do you agree or disagree that. . .(READ AND ROTATE) 
a. It's OK to have a country where the races are basically separate from one another, as 
long as they have equal opportunity.  
b. Until racial minorities shape up and realize they can't get a free ride, there will be little 
improvement in race relations in America.  
c. The best way to improve race relations in America is for the government to help mi-
norities increase their standard of living 
 
1 Agree 
2 Disagree 
9 Don’t know/Refused 
 

d. NBC and Wall Street Journal Poll (2000) 
Q21a In general, do you think race relations in the United States are very good, fairly 
good, fairly bad, or very 
bad? 
 
Q21b Do you think the United States has made a lot of progress, some progress, or not 
much progress in easing 
tensions between blacks and whites in the past ten years? 
 
Q21c Do you feel that we devote too much attention to dealing with the issue of race 
relations in our country 
today, or too little attention to dealing with the issue of race relations? 
 
Q22a For each of the following groups, please tell me whether you feel that they are re-
ceiving too many special 
advantages, receiving fair treatment, or are being discriminated against. 
(READ ITEM)--are they receiving too many special advantages, receiving fair treatment, 
or being 
discriminated against? 

• Fundamentalists and evangelical Christians 
• Catholics 
• Hispanics 



 246

• Blacks 
• Asian Americans 

 
Q22b In which ONE or TWO of the following areas do you think minorities face the most 
discrimination and 
racism today?  

• Getting jobs and promotions 
• Obtaining a quality public education for their children  
• Buying homes  
• Being treated fairly by the criminal justice system  
• Receiving access to loans  
• All (VOL)  
• None/other (VOL)  
• Not sure  

 
Q22c When it comes to achieving racial equality among different racial groups in the 
United States, which do you think the objective should be (ROTATE ORDER) -- integra-
tion, equal opportunity, or equal results? 

Integration 
Equal opportunity 
Equal results  
All (VOL)  
Not sure  
 
Q22d Now let me read you two brief statements on affirmative action programs, and ask 
which one comes closer 
to your own point of view. (IF RESPONDENT MAKES A CHOICE, ASK:) Do you feel 
strongly about that, or not so strongly? 
A: Affirmative action programs are still needed to counteract the effects of discrimination 
against minorities, and are a good idea as long as there are no rigid quotas. 
B: Affirmative action programs have gone too far in favoring minorities, and should be 
phased out because they unfairly discriminate against whites. 
Statement A--feel strongly  
Statement A--do not feel strongly  
Statement B--do not feel strongly  
Statement B--feel strongly  
Not sure  
 

e. CBS News Monthly Poll # 1 (2000) 
23. In general, who do you think has a better chance of getting ahead in today's society - 
white people, black people, or do white people and black people have about an equal 
chance of getting ahead in today's society? 
1 White people 
2 Black people 
3 Equal 
9 DK/NA 
 
24. Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad? 
25. Do you think race relations in YOUR COMMUNITY are generally good or generally 
bad? 
1 Good 
2 Bad 
9 DK/NA 
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26. Some people say that since the 1960's there has been a lot of progress in getting rid 
of racial discrimination. Others say that there hasn't been much real progress for blacks 
over that time. Which do you agree with more? Would you say there's been a lot of pro-
gress in getting rid of racial discrimination or hasn't there been much real progress? 
1 Real progress 
2 Not much real progress 
9 DK/NA 
 
27. Do you think there will always be a lot of racial prejudice and discrimination in Amer-
ica, or is there real hope of ending it in the long run? 
1 Always prejudice and discrimination 
2 Real hope 
3 None now (vol.) 
9 DK/NA 
 
28. How important do you think improving race relations is to the future of the United 
States -- do you think it's one of the most important things we need to do for the future, 
or it is important, but so are other issues, or it's not that important to the future of the 
U.S.? 
1 Most important 
2 Important, but so are other issues 
3 Not that important 
9 DK/NA 
 
29. Are race relations something the government in Washington can do something to 
improve, or is that something the government can't do much about? 
1 Can improve 
2 Can't do much about 
9 DK/NA width = 1 
 
30. Are race relations something the government in Washington should get involved in, 
or is that something the government should stay out of? 
1 Should get involved in 
2 Should stay out of 
9 DK/NA 
 
31. Do you think the government in Washington is paying too much, not enough, or 
about the right amount of attention to the needs and problems of blacks and other mi-
norities? 
1 Too much 
2 Not enough 
3 Right amount 
9 DK/NA 
 
32. In general, do you think the criminal justice system in the United States is biased in 
favor of blacks, or is it biased against blacks, or does it generally give blacks fair treat-
ment? 
1 Biased in Favor 
2 Biased Against 
3 Treat Fairly 
9 DK/NA 
 
 
33. How much do you feel you know about the history of blacks in America - a lot, some, 
not much, or nothing at all? 
1 A lot 
2 Some 
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3 Not much 
4 Nothing 
9 DK/NA 
 
34. How much black history do you think the public schools in this country teach -- do 
they teach too much, too little, or about the right amount of black history? 
1 Too much 
2 Too little 
3 Right amount 
9 DK/NA 
 
35. In the next few years, do you think the increasing importance of computers and the 
Internet in society will improve opportunities for blacks, worsen opportunities for blacks, 
or will computers and the Internet have no effect on opportunities for blacks? 
1 Improve 
2 Worsen 
3 No effect 
9 DK/NA 
 
37. Thinking about BLACK TEACHERS, would you say that there should be more, should 
be fewer, or is the number about right? 
1 More 
2 Fewer 
3 About right 
9 DK/NA 
 
38. About black professional sport players ? 
39. About black businesspeople who head large companies? 
40. About black medical doctors ? 
41. About black sports coaches and team executives ? 
 
42.Is your opinion of the NAACP - that is, the National Association for the Advancement 
of Colored People - favorable, not favorable, undecided, or haven't you heard enough 
about the NAACP yet to have an opinion? 
43. Is your opinion of the Nation of Islam favorable, not favorable, undecided, or haven't 
you heard enough about the Nation of Islam yet to have an opinion? 
44. I'm going to read you the names of several black leaders and ask you what you think 
of them. Is your opinion of Colin Powell favorable, not favorable, undecided, or haven't 
you heard enough about Colin Powell yet 
to have an opinion? 
45. Is your opinion of Jesse Jackson favorable, not favorable, undecided, or haven't you 
heard enough about Jesse Jackson yet to have an opinion? 
46. Is your opinion of Louis Farrakhan (FAR-ruh-kon) favorable, not favorable, unde-
cided, or haven't you heard enough about Louis Farrakhan yet to have an opinion ?  
1 Favorable 
2 Not favorable 
3 Undecided 
4 Haven't heard enough 
5 Refused  
 
47. If your party nominated a black for President, would you vote for that person if he or 
she were qualified for the job? 
48. Do you think America is ready to elect a black president, or not? 
1 Yes 
2 No 
3 Depends(Vol) 
9 DK/NA 
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49. As you may know, the State of South Carolina flies the Confederate flag over its 
State Capitol building. Some people say the flag should be removed because it is a sym-
bol of slavery, while others say the flag should remain because it is a symbol of southern 
heritage. Which comes closer to your view -- should the flag be removed or should it re-
main? 
1 Remove 
2 Remain 
3 Moved somewhere/compromise (vol.) 
4 Up to the people of South Carolina to decide (Vol. 
9 DK/NA 
 
50. Do you think that presidential candidates should take a position on the Confederate 
flag issue, or not? 
1 Should take position 
2 Should not take position 
3 Depends (vol.) 
9 DK/NA 
 
51. Regardless of how you usually vote, do you think the Republican party or the Democ-
ratic party is more likely to improve race relations in this country? 
52. Regardless of how you usually vote, do you think the Republican party or the Democ-
ratic party cares more about the interests of black people? 
1 Republican party 
2 Democratic party 
3 Both (vol.) 
4 Neither (vol.) 
9 DK/NA 
 
53. These days, do you think it is necessary to have laws to protect minorities from dis-
crimination in hiring and promotion, or don't you think it's necessary? 
1 Necessary 
2 Not necessary 
9 DK/NA 
 
54. In getting a job or promotion, has your RACE ever helped you, ever hurt you, or has-
n't your race ever been much of a factor? 
1 Helped 
2 Hurt 
3 Not a factor 
4 Both (vol.) 
9 DK/NA 
 
55. These days, do you think it is necessary to have affirmative action programs to make 
sure companies have racially diverse workforces, or don't you think it's necessary? 
1 Necessary 
2 Not necessary 
9 DK/NA 
 
56. What do you think should happen to affirmative action programs --- 1. should they 
be ended now, or 2. should they be phased out over the next few years, or 3. should 
affirmative action programs be continued for the 
forseeable future? 
1 Ended now 
2 Phased out 
3 Continued for forseeable future 
9 DK/NA 
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57. In order to make up for past discrimination, do you favor or oppose programs which 
make special efforts to help minorities get ahead? 
1 Favor 
2 Oppose 
9 DK/NA 
 
61. Do you think the police in most big cities are generally tougher on whites than on 
blacks, OR tougher on blacks than on whites, OR do the police treat them both the same? 
1 Tougher on Whites 
2 Tougher on Blacks 
3 Treat Both the Same 
9 DK/NA 
 
62. It has been reported that some police officers stop motorists of certain racial or eth-
nic groups because the officers believe that these groups are more likely than others to 
commit certain types of crimes. Do you believe that this practice, known as "racial profil-
ing" is widespread, or not? 
1 Yes, widespread 
2 No, not widespread 
9 DK/NA 
 
64. About how many of the people who live in the immediate area around your home are 
black - none, a few, about half, or almost all? 
 
65. How many people you work with are black - none, a few, about half, or almost all? 
 
66. How many of the children at the schools in your area are black - none, a few, about 
half, or almost all? 
 
67. How many of the other customers at the places you usually go shopping, such as 
grocery stores or pharmacies, are black -- none, a few, about half or almost all? 
 
68. Do you think that no white people dislike blacks, only a few white people dislike 
blacks, many white people dislike blacks, or almost all white people dislike blacks? 
 
69. Do you personally know any white people who dislike blacks? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
70. Do you think that no black people who dislike whites, only a few black people dislike 
whites, many black people dislike whites, or almost all black people dislike whites? 
1 None 
2 Only a few 
3 Many 
4 Almost all 
9 DK/NA 
 
71. Do you personally know any black people who dislike whites? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 

f. New York Times Race Poll, June 2000 
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4. In general, who do you think has a better chance of getting ahead in today's society -- 
white people, or black people, or do white people and black people have about an equal 
chance of getting ahead in today's 
society? 
1 White people 
2 Black people 
3 Equal 
9 DK/NA 
 
5. In order to make up for past discrimination, do you favor or oppose programs which 
make special efforts to help minorities get ahead? 
1 Favor 
2 Oppose 
9 DK/NA 
 
6. Do you think race relations in the United States are generally good or generally bad? 
7. Do you think race relations in YOUR COMMUNITY are generally good or generally bad? 
8. Do you think race relations in YOUR NEIGHBORHOOD are generally good or generally 
bad? 
9. How about where you work -- do you think race relations where you work are gener-
ally good or generally bad? 
11. How about where your oldest child goes to school -- do you think race relations at 
your child's school are generally good or generally bad? 
1 Good 
2 Bad 
9 DK/NA 
 
12. Some people say that since the 1960's there has been a lot of progress in getting rid 
of racial discrimination. Others say that there hasn't been much real progress for blacks 
over that time. Which do you agree 
with more? Would you say there's been a lot of progress in getting rid of racial discrimi-
nation or hasn't there been much real progress? 
13. What about for other minority groups? Would you say there's been a lot  of progress 
in getting rid of discrimination or hasn't there been much real progress? 
1 Real progress 
2 Not much real progress 
9 DK/NA 
 
14. How important do you think improving race relations is to the future of the United 
States -- do you think it's one of the most important things we need to do for the future, 
or it is important, but so are other issues, or it's not that important to the future of the 
U.S.? 
1 Most important 
2 Important, but so are other issues 
3 Not that important 
9 DK/NA 
 
15. These days, do you think the media talks too much about issues of race, talks too 
little, or talks about the right amount about issues of race? 
 
16. These days, do you think politicians talk too much about issues of race, talk too little, 
or talk about the right amount about issues of race? 
 
17. Do you think that in the long run that is good for America, bad for America, or don't 
you think it makes much difference one way or another? 
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18. These days, do you think ordinary people talk too much about issues of race, talk too 
little, or talk about the right amount about issues of race? 
 
19. Do you think that in the long run that is good for America, bad for America, or don't 
you think it makes much difference one way or another? 
 
20. How comfortable do you think most people feel when they have conversations ABOUT 
race with someone of another race --- very comfortable,  somewhat comfortable, some-
what uncomfortable, or very uncomfortable? 
 
21. What about you? How comfortable do you personally feel when you have a conversa-
tion ABOUT race with someone of another race -- very comfortable, somewhat comfort-
able, somewhat uncomfortable, or very uncomfortable? 
 
22. How much do you feel you know about the history of blacks in America - a lot, some, 
not much, or nothing at all? 
 
23. How much black history do you think the public schools in this country teach -- do 
they teach too much, too little, or about the right amount of black history? 
 
24. What about the school your oldest child attends? Do they teach too much, too little, 
or about the right amount of black history? 
 
25. About how many of the people who live in the immediate area around your home are 
black - none, a few, about half, or almost all? 
 
26. About how many of the people you work with are black - none, a few, about half, or 
almost all? 
  
28. How many people at your church or synagogue are black - none, a few, about half, or 
almost all? 
 
30. How do you think most members of your congregation would feel about having a 
black spiritual leader of your church? Generally, do you think they would think of it as a 
good thing or a bad thing? 
 
31. And what about you? How would you feel about having a black spiritual leader of 
your church? Generally, do you think it would be a good thing or a bad thing? 
 
32. How do you think most members of your congregation would feel about having a 
white spiritual leader of your church? Generally, do you think they would think of it as a 
good thing or a bad thing? 
 
33. And what about you? How would you feel about having a white spiritual leader of 
your church? Generally, do you think it would be a good thing or a bad thing? 
 
34. How many of the other customers at the places you usually go shopping, such as 
grocery stores or pharmacies, are black -- none, a few, about half or almost all? 
 
35. Do you think most white people prefer to live in areas where most of their neighbors 
are white, most of their neighbors are black, or don't you think most white people have a 
preference? 
 
36. What about most white people you know personally. Do you think most of the white 
people you know prefer to live in areas where most of their neighbors are white, most of 
their neighbors are black, or don't you think most of the white people you know have a 
preference? 
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1 Prefer most neighbors are white 
2 Prefer most neighbors are black 
3 No preference 
9 DK/NA 
 
37. What about you? Do you prefer to live in an area where most of your neighbors are 
white, most are black, or don't you have a preference? 
1 Prefer most neighbors are white 
2 Prefer most neighbors are black 
3 No preference 
9 DK/NA 
 
38. Think about the country in general. Do you think that no white people dislike blacks, 
only a few white people dislike blacks, many white people dislike blacks, or almost all 
white people dislike blacks? 
1 None 
2 Only a few 
3 Many 
4 Almost all 
9 DK/NA 
39. Do you personally know any white people who dislike blacks? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
40. Do you think that no black people who dislike whites, only a few black people dislike 
whites, many black people dislike whites, or almost all black people dislike whites? 
1 None 
2 Only a few 
3 Many 
4 Almost all 
9 DK/NA 
 
41. Do you personally know any black people who dislike whites? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
42. Do you think most people have close friends of another race? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
43. What about you? Do you have close friends of another race? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
44. Think about the people you have socialized with outside of your home in the last 
month. Have you socialized in the last month with someone of another race? 
1 Yes 
2 No 
 
45. Think about the people who have visited your home in the last month for social rea-
sons. Have any of those people been of another race? 
1 Yes 
2 No 
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9 DK/NA 
 
46. Think about the homes YOU have visited in the past month for social reasons. In the 
past month, have you visited the home of someone of 
another race? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
47. In recent years, do you think too much has been made of the problems facing black 
people, too little has been made, or is it about right? 
1 Too much 
2 Too little 
3 About Right 
9 DK/NA 
 
48. Just your impression, are blacks in your community treated less fairly than whites on 
the job or at work? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
49. Just your impression, are blacks in your community treated less fairly than whites in 
neighborhood shops? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
50. Just your impression, are blacks in your community treated less fairly than whites in 
stores or in the shopping mall? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
51. Just your impression, are blacks in your community treated less fairly than whites in 
restaurants, bars, theaters, or other 
entertainment places? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
52. Just your impression, are blacks in your community treated less fairly than whites in 
dealings with the police, such as traffic 
accidents? 
1 Yes 
2 No 
9 DK/NA 
 
53. Do you approve or disapprove of marriage between people of different races? 
1 Approve 
2 Disapprove 
9 DK/NA 
 
54. If your party nominated a black for President, would you vote for that person if he or 
she were qualified for the job? 
1 Yes 
2 No 
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9 DK/NA 
 
55. Do you think America is ready to elect a black president, or not? 
1 Yes 
2 No 
3 Depends(Vol) 
9 DK/NA 
 
56. Thinking about BLACK TEACHERS, would you say that there should be more, should 
be fewer, or is the number about right? 
1 More 
2 Fewer 
3 About right 
9 DK/NA 
 
57. About black professional sprot player ? 
58. About black businesspeople who head large companies? 
59. About black medical doctors ? 
60. About black sports coaches and team executives ? 
 
61 – 66. Mêmes questions que le sondage précédent sur la “police”. 
 
74. When you were growing up, did you have any close friends who are black ? Y/ No/ 
DK 
 
76. What about now ? Are any of your close friends black ? Y/ N/ DK 
 
 

6. Survey Gallup “Minority Rights and relations” (2005) 

The following questions have been selected from  the questionnaire as being the most 
closely related to our topics under study.  All the questions of the questionnaire are 
therefore not reported. The numbering follows that of the original questionnaire. 
 
9a. Next, we’d like to know you would rate relations between various groups in the USA 
these days. Would you say relations between – Whites and Blacks – are very good, 
somewhat good, somewhat bad, or very bad ? 
 
9b. Between Whites and Hispanics ? 
 
9c. Between Whites and Asians ?  
 
9d. Between Blacks and Hispanics ? 
 
10. Do you think relations between Blacks and White will always be a problem for the 
USA, or that a solution will be eventually be worked out ? 
 
11. How much of a role, if any, do you think the government should have in trying to 
improve the social and economic position of Blacks and other minority groups in this 
country – a major role, a minor role, or no role at all ? 
 
12. In general, do you think that Blacks have as good a chance as White people in your 
community to get any kind of job for which they are qualifed, or don’t you think they 
have as god a chance ? 
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13. In general, do you think that Black children have as good a chance as white children 
in your community to get a good education, or don’t you think they have as good a 
chance ? 
 
14. Again, in general, do you think that Blacks have as good a chance as White people in 
your community to get any housing they can afford, or don’t you think they have as good 
a chance ? 
 
15. Thinking now about immigrants – that is, people who come from other countries to 
live here in the USA. In your view, should immigration be kept at its present level, in-
creased or decreased ? 
 
16. On the whole, do you think immigration is a good thing or a bad thing for this coun-
try today ?  
 
18. Which come closer to your point of view – immigrants in the long run become pro-
ductive citizens and pay their fair share of taxes, or immigrants cost the taxpayers too 
much by using government services like public education and medical services ? 
 
19. Do you think immigrants – mostly help the economy by providing low cost labor, or 
mostly hurt the economy by driving wages down for many Americans ? 
 
20. Do you think the USA should or should not make it easier for illegal immigrants to 
become citizens of the USA ? 
 
21. How many people of each of the following races or ethnic backgrounds would you say 
live in your area – many, some, only a few or none. How about Whites ? 
Blacks ? Hispanics ? Asians ? recent immigrants ? 
 
25. Do you feel that racial minorities in this country have equal job opportunities as 
Whites, or not ?   
 
27. Do you generally favor or oppose affirmative action programs for racial minorities ? 
 
28. Which of the following statements better describes what you think affirmative action 
programs generally do ? These programs ensure that well qualified minorities get access 
to the scolls and jobs they deserve. 
   These programs give preferential treatment to minorities in school admissions and jobs 
hirings – even when  those minorities are less qualified than other applicants. 
 
32. If two equally qualified students, one white and one black, applied to amajor US col-
lege or university, who do you think have the better chance of being accepted to the col-
lege – or would they have the same chance ? 
 
33. Would you approve or disapprove if a black man dating a white woman ? 
 
34. Would you approve or disapprove if a white man dating a black woman ? 
 
41. For each of the following, please say whether you, personally, have dated someone 
of that race or ethnic background or not. How about someone who was  - White ?  
Black ? Hispanics ? Asians ? 
 
 
 

6. België 
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1. Dooghe & Vanderleyden (1974; items m.b.t. vooroordelen) 

 
Door vreemdelingen in ons land toe te laten wordt de verstandhouding onder de volkeren 
bevorderd. 
Akkoord 
Niet akkoord 
Opinieloos 
 
Vanwege mentaliteitsverschillen is het beter geen vreemdelingen in ons land toe te laten. 
Akkoord 
Niet akkoord 
Opinieloos 
 
Vreemdelingen zijn ongewenst elementen in ons land. 
Akkoord 
Niet akkoord 
Opinieloos 
 
Vreemdelingen moeten alleen toegelaten worden, indien er in ons land een tekort aan 
arbeiders is. 
Akkoord 
Niet akkoord 
Opinieloos 
 
Vreemdelingen zijn alleen geschikt om het werk te verrichten dat door de Belgen verlaten 
wordt (bv. in de kolenmijnen). 
Akkoord 
Niet akkoord 
Opinieloos 
 
Vreemde arbeiders doen onze bevolking concurrentie aan. 
Akkoord 
Niet akkoord 
Opinieloos 
 
Door de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land stijgt het aantal misdaden. 
Akkoord 
Niet akkoord 
Opinieloos 
 
Vreemdelingen zijn even betrouwbaar als Belgen. 
Akkoord 
Niet akkoord 
Opinieloos 
 
Ons land telt al voldoende inwoners, zodat vreemdelingen overbodig zijn. 
Akkoord 
Niet akkoord 
Opinieloos 
 
Ik wens geen vreemdelingen als buren. 
Akkoord 
Niet akkoord 
Opinieloos 
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2. Billiet, Carton en Huys (1990, vragen 49 – 81) 

 
49. In de volgende vragen wordt naar Uw persoonlijke opvattingen gevraagd over een 
aantal onderwerpen. 
49.1 Wilt U nu kaart nr. 12 bekijken. Wat is volgens U op dit moment het belangrijkste 
probleem in België? Is dat volgens U (Lees de mogelijkheden voor): 
1. Het begrotingstekort 
2. De onveiligheid op straat 
3. De belastingsdruk 
4. Het aantal vreemdelingen 
5. De milieuvervuiling 
6. De ruzies tussen Vlamingen en Walen 
7. De werkloosheid 
8. Aids 
 
Of is volgens U een ander probleem het meest belangrijk? 
Welk? … 
(Slechts 1 probleem aanduiden!) 
 
50. Aan welke nationaliteiten of bevolkingsgroepen denkt U als U het woord “vreemdelin-
gen” hoort? 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
 
(Vraag door en noteer de eerst vermelde nationaliteit bij 1, ens….) 
 
51.1 Hoe groot schat U het aantal vreemdelingen op 100 inwoners in België? 
 Aantal:… 
 
51.2 Hoe groot schat U het aantal Marokkanen en Turken op 100 inwoners in België? 
 Aantal:… 
 
52.1 Hebt U vreemdelingen of buitenlanders in Uw familie? 
 1. Ja 
 2. Neen  V53.1 
 
52.2 Welke is hun nationaliteit? 
 … 
 … 
 
53.1 Hebt U vreemdelingen of buitenlanders onder Uw vrienden en kennissen in België. 
 1. Ja 
 2. Neen  V54.1 
 
 53.2 Welke is hun nationaliteit? 
 … 
 … 
 
54.1 Hoeveel vreemdelingen wonen er in Uw buurt? Is dat veel, niet veel maar ook niet 
weinig, weinig of helemaal geen? U kunt kaart nr. 13 gebruiken. 
 1. Veel  
2. Niet veel maar ook niet weinig  
3. Weinig  
4. Helemaal geen  V55 
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54.2 Van welke nationaliteiten zijn zij? 
 … 
 … 
 
54.3 Kent U sommige vreemdelingen uit Uw buurt persoonlijk? 
 1. Ja 
 2. Neen 
 
55. Op kaart nr. 14 staan drie uitspraken. Welke van deze uitspraken geeft het best Uw 
persoonlijke mening weer? U kunt gewoon het nummer noemen (Lees de uitspraken 
voor). 
 1. Het maakt mij niet uit hoeveel vreemdelingen er in mijn straat wonen. 
2. Ik vind het aanvaardbaar dat er hoogstens enkele vreemdelingen in mijn straat wo-
nen. 
3. Ik wens dat er geen enkele vreemdeling in mijn straat woont. 
 
56. Ik noem nu een aantal situaties waarin men met vreemdelingen in contact kan ko-
men. Contact moet hier heel ruim opgevat worden. Wilt U mij telkens zeggen of U nooit 
(0), soms (1), regelmatig (2) of veelvuldig (3) contact hebt met vreemdelingen in die 
situaties die voor U van toepassing zijn. U kunt kaart nr. 15 gebruiken om te antwoor-
den. (niet van toepassing 9) 
 1. In de buurt 
 2. Bij het winkelen 
 3. Op het werk 
 4. Als medestudent 
 5. Op school van de kinderen 
 6. Via sport en hobby’s 
 7. Bij het uitgangsleven 
 
(Als de respondent in geen enkele situatie contact heeft, dan vraag 57 niet stellen) 
 
57. Zijn die contacten die U hebt met vreemdelingen uitsluitend van op afstand of zijn 
daar ook rechtstreekse contacten bij. 
 1. Uitsluitend van op afstand 
 2. Ook rechtstreekse contacten 
 
58.1 Hebt u persoonlijk reeds onaangename ervaringen gehad met vreemdelingen in de 
vermelde of andere situaties? Zo ja, welke ervaringen? 
 … 
 … 
(doorvragen) Zijn er nog andere onaangename ervaringen? 
… 
… 
 
59.1 Indien U daarin zelf kon beslissen, zou U dan een vreemdeling uit Noord-Afrika of 
Turkije aanvaarden…? (Ja 1, Neen 2, Geen mening 7) 
 1. Als inwoner van Uw gemeente 
 2. Als Uw collega op het werk 
 3. Als Uw gebuur 
 4. Als vriend of vriendin 
 5. Als lid van Uw huishouden 
(Enkel 7 (geen mening) omcirkelen als de respondent echt niet kan antwoorden!) 
 
60. En een Italiaan, zou U die aanvaarden…? (Ja 1, Neen 2, Geen mening 7) 
 1. Als inwoner van Uw gemeente 
 2. Als Uw collega op het werk 
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 3. Als Uw gebuur 
 4. Als vriend of vriendin 
 5. Als lid van Uw huishouden 
 
61. De volgende vraag gaat niet over Uw persoonlijke ervaringen maar over wat U in het 
algemeen waardeert of stoort bij vreemdelingen zoals Marokkanen, Turken, enz…. 
 
 61.1 Welke gewoonten en gebruiken waardeert U bij vreemdelingen? 
 … 
 (vraag door) … 
  
 61.2 Welke gewoonten en gebruiken storen U bij vreemdelingen? 
 … 
 (vraag door) … 
 
62.1 Kunt U mij zeggen hoe het Heilige Boek noemt bij de Islam? 
 (noteer)… 
 7. Weet niet 
 
62.2 Weet U wat de “Ramadan” betekent? 
 (noteer)… 
 7. Weet niet 
 
62.3 Kunt U mij zeggen hoeveel keer per dag de gelovige Moslims hun gebeden moeten 
opzeggen? 
 Aantal … 
 77. Weet niet 
 
62.4 Welke zijn de twee grote strekkingen in de Islam. 
 1. … 
 2. … 
 7. Weet niet 
 
63. We willen nu graag weten welke goede of minder goede eigenschappen sommige 
bevolkingsgroepen volgens U over het algemeen bezitten. Op dit blad (overhandig het 
opengevouwen blad) staan acht paren van eigenschappen; onderaan de minder goede en 
bovenaan de goede. De paren zijn met elkaar verbonden door een ladder met vakjes van 
1 tot 7. Hier hebt U ook enkele kaartjes (geef de kaartjes). Op elk kaartje staat de naam 
van een bevolkingsgroep. Nu wil ik U vragen om de verschillende bevolkingsgroepen op 
de ladder van het eerste paar eigenschappen te rangschikken en mij dan het cijfer te 
zeggen waarop U elke groep geplaatst hebt. Daarna kunt U verder gaan met het tweede 
paar eigenschappen, enz… 
Ik geef een voorbeeld met Amerikanen. (Demonstreer met een afzonderlijk blauw kaart-
je). Als U vindt dat Amerikanen over het algemeen heel rustig zijn, dan zou U het kaartje 
bovenaan in het vakje 7 leggen, meent u daarentegen dat ze heel luidruchtig zijn, dan 
legt U het kaartje onderaan in vakje 1. Als U meent dat Amerikanen niet bijzonder luid-
ruchtig of rustig zijn, dan legt U het kaartje in het midden, dat is vakje 4. U kunt natuur-
lijk ook andere vakjes kiezen. 
Amerikanen komen niet in de kaartjes voor, dat was maar een voorbeeld, we hebben wel 
Vlamingen, Walen, Marokkanen, Turken, Italianen en Zaïrezen. U mag meerdere kaartjes 
in eenzelfde vakje leggen. 
 
(Noteer hieronder voor alle groepen de cijfers per eigenschap, d.i. per kolom invullen. A 
luidruchtig/ rustig, B lui/ ijverig, C vuil/ proper, D agressief/ zachtmoedig, E onvriende-
lijk/ vriendelijk F verkwistend/ zuinig, G opdringerig/ bescheiden, H oneerlijk/ eerlijk) 
   A B C D  E F G H 
 Vlamingen . . . . . . . . 
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 Walen  . . . . . . . . 
 Marokkanen . . . . . . . . 
 Turken  . . . . . . . . 
 Italianen . . . . . . . . 
 Zaïrezen . . . . . . . . 
(Berg blad en kaartjes op.) 
 
64. Bent U er voor dat vreemdelingen die langer dan 5 jaar in België verblijven bij ge-
meenteraadsverkiezingen stemrecht krijgen, bent U daar tegen of hebt U daar geen me-
ning over? 
 1. Voor 
 2. Tegen 
 7. Geen mening 
 
65. Sommige gemeenten weigeren vreemdelingen in te schrijven. Keurt U dat goed, 
keurt U dat af, of hebt U daarover geen mening? 
 1. Goedkeuren 
 2. Afkeuren 
 7. Geen mening 
 
66. Sommige gemeenten weigeren politieke vluchtelingen op te nemen. Keurt U dat 
goed, keurt U dat af, of hebt U daarover geen mening? 
 1. Goedkeuren 
 2. Afkeuren 
 7. Geen mening 
 
67. Marokkanen en Turken die hier al enkele jaren wonen laten dikwijls hun gezin naar 
België overkomen. Vindt U dat goed, vindt U dat niet goed of hebt U daar geen mening 
over? 
 1. Goed 
 2. Niet goed 
 7. Geen mening 
 
68. Vindt U dat de migranten die hier wonen zich voldoende inspannen om onze taal te 
leren of vindt U dat zij zich niet voldoende inspannen? 
 1. Voldoende inspannen 
 2. Niet voldoende inspannen 
 7. Geen mening 
 
69. Vindt U het goed dat de Marokkaanse en Turkse vrouwen in België in het openbaar 
hun traditionele kledij dragen of vindt U dat zij zich moeten aanpassen inzake kledij? 
 1. Hun gewoonten behouden 
 2. Moeten zich aanpassen 
 7. Geen mening 
 
70. Keurt U het goed dat de migranten in hun winkels de opschriften bijkomend in hun 
eigen taal aanbrengen of keurt U dit af? 
 1. Goedkeuren 
 2. Afkeuren 
 7. Geen mening 
 
70.1 Indien één van de Vlaamse TV-zenders een vrouwelijke Nederlandssprekende mi-
grante als omroepster in dienst zou nemen, zou U dat dan goedkeuren, zou U dat afkeu-
ren of is dat voor U om het even? 
 1. Goedkeuren 
 2. Afkeuren 
 7. Geen mening 
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70.2 En indien het zou gaan om een mannelijke Nederlandssprekende migrant als om-
roeper, zou U dat dan goedkeuren, zou U dat afkeuren of is dat voor U om het even? 
 1. Goedkeuren 
 2. Afkeuren 
 7. Geen mening 
 
70.3 Op radio en televisie worden er regelmatig programma’s voor migranten uitgezon-
den in hun moedertaal. Keurt U dat goed, keurt U dat af of is dat voor U om het even? 
 1. Goedkeuren 
 2. Afkeuren 
 3. Om het even 
 7. Geen mening 
 
71. De voorbije dertig jaar kwamen veel buitenlanders zich in België vestigen. Daarover 
wil ik U nu enkele uitspraken voorleggen. Het zijn uitspraken die U wel al eens gehoord 
zult hebben. Ze gaan over Turken, Marokkanen en andere niet-Europese inwijkelingen. 
Wilt U na elke uitspraak zeggen of U het eens of niet eens bent met de uitspraak. U kunt 
antwoorden met helemaal eens (1), eerder eens (2), noch eens noch oneens (3), eerder 
oneens (4), helemaal oneens (5). U vindt de antwoorden op kaart nr. 16. Het gaat om 
Uw persoonlijke mening. 
 71a. België had eigenlijk nooit gastarbeiders binnen mogen halen. 
 71b. De gastarbeiders hebben veel kinderen omdat ze van niet beter weten. 
71c. Marokkaanse gezinnen hebben veel kinderen omdat zij familie zeer belangrijk vin-
den 
71d. Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen. 
71e. Als men de Turken beter leert kennen dan blijken dit meestal vriendelijke mensen 
71f. Gastarbeiders zijn een gevaar voor de tewerkstelling van de Belgen. 
71g. Moslimgezinnen zijn over het algemeen zeer gastvrij. 
71h. De Islam-godsdienst bedreigt onze Westerse cultuur. 
71i. Men heeft de gastarbeiders naar België gehaald om het vuile werk te doen. 
71j. De gastarbeiders komen hier profiteren van de sociale zekerheid. 
71k. In sommige buurten doet de overheid meer voor de migranten dan voor de Belgen 
die er wonen. 
 
72. Nu volgen er nog enkele uitspraken die men wel eens hoort. U kunt dezelfde kaart 
gebruiken om te antwoorden. 
 72a. Het contact met vreemde volkeren is vaak zeer boeiend en verrijkend. 
 72b. Andere volkeren kunnen nog heel wat leren van ons volk. 
 72c. Alles samen genomen is het blanke ras superieur aan de andere rassen. 
72d. We moeten erop toezien dat wij ons volk zuiver houden en vermenging met andere 
volken tegen gaan. 
72e. Mensen van een verschillend ras hebben best zo weinig mogelijk contact met elkaar. 
72f. Ik ben trots op mijn eigen volk. 
72g. In ons land zijn de gewoonten en gebruiken beter dan in de meeste landen. 
72h. De grotere zelfstandigheid voor Vlaanderen is een goede zaak. 
 
73. Doet de Belgische overheid volgens U te weinig om de politieke vluchtelingen gastvrij 
te onthalen, doet de overheid te veel voor die vluchtelingen of doet ze voldoende? U kunt 
kaart nr. 17 gebruiken. 
 1. De overheid doet te weinig 
 2. De overheid doet te veel 
 3. De overheid doet voldoende 
 7. Geen mening 
 
74. Denkt U dat de meeste vreemdelingen die hier wonen op den duur naar hun land 
zullen terugkeren of denkt U dat de meesten hier zullen blijven? 
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 1. De meesten zullen terugkeren 
 2. De meesten zullen hier blijven 
 7. Geen mening 
 
75. Denkt U dat de relatie tussen Belgen en vreemdelingen in de toekomst zal verbete-
ren, verslechteren of hebt U daar geen mening over? 
 1. Relatie zal verslechteren 
 2. Relatie zal verbeteren 
 7. Geen mening 
 
76. Bent U ervoor dat de kinderen van gastarbeiders in het onderwijs in afzonderlijke 
klassen zitten of bent U daar tegen? 
 1. Voor afzonderlijke klassen 
 2. Tegen afzonderlijke klassen 
 7. Geen mening 
 
77.1 Meent U dat de overheid sommige vreemdelingen naar hun land moet terugsturen 
of meent U van niet? 
 1. Ja, sommige terugsturen 
 2. Neen, niet terugsturen  V78.1 
 
77.2 Welke vreemdelingen zou men best terugsturen? 
 1. … 
 2. … 
 (Doorvragen: Welke nog?) 
 3. … 
 
78.1 Indien de Belgische economie opnieuw gastarbeiders uit andere landen nodig zou 
hebben, welk land komt dan volgens U daarvoor het eerst in aanmerking? 
 1. … 
 En daarna? 
 2. … 
 77. Geen mening 
 
78.2 Zijn er volgend U landen van waaruit België absoluut geen arbeiders meer mag la-
ten komen? 
 1. Neen  V79 
 2. Ja 
 77. Geen mening  V79 
 
78.3 Uit welke landen? 
 1. … 
 2. … 
 3. … 
 4. … 
 
79. Ik zal nu een aantal maatregelen opnoemen die de overheid zou kunnen nemen 
i.v.m. de vreemdelingen. Wilt U bij elk zeggen of U dat goedkeurt (1), niet goedkeurt of 
afkeurt (2), ofwel afkeurt (3). U kunt kaart nr. 18 gebruiken. (Geen mening 7) 
79a. Aan de buitenlanders die hier werken dezelfde sociale voorzieningen toekennen als 
aan de Belgen. 
79b. Het aantal vreemdelingen per gemeente beperken. 
 79c. De vreemdelingen toelaten om in overheidsdiensten te werken. 
79d. Meer steun verlenen aan instellingen die zich met de opvang van migrantenjonge-
ren bezighouden. 
79e. De woonomstandigheden verbeteren van buurten waar veel vreemdelingen wonen. 
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79f. Werkloze schoolverlaters uit migrantengezinnen het recht op een werkloosheidsuit-
kering geven. 
79g. Strenger dan nu optreden tegen buitenlandse jongeren die kleine misdrijven plegen. 
79h. Meer informatie geven over de cultuur en de godsdienst van de vreemdelingen. 
79i. De Islam financieel steunen voor het bouwen en inrichten van moskeeën. 
 
80. Wilt U nog een bedenking geven in verband met vreemdelingen? Denk maar even na. 
 1. Ja 
 2. Neen  V81 
 Welke?... 
 (Noteer duidelijk het antwoord en vraag door: is er nog iets?) 
 … 
 
81. Op de radio en televisie wordt vaak over de vreemdelingen gesproken. In hoever 
komt wat U daar hoort of ziet overeen met de werkelijkheid? Is dat helemaal niet, in be-
perkte mate, redelijk goed, in grote mate of helemaal? U kunt kaart nr. 19 gebruiken om 
te antwoorden en gewoon een cijfer noemen. 
0. Overeenkomst met de werkelijkheid: helemaal niet  
1. In beperkte mate  
2. Redelijk goed  
3. In grote mate  
4. Helemaal 
7. Geen mening 
 

3. Billiet en De Witte (1991) 

 
Volksverbonden 
Ik ben trots op mijn eigen volk 
De grotere zelfstandigheid voor Vlaanderen is een goede zaak 
In ons land zijn de gewoonten en de gebruiken beter als in de meeste landen 
Etnocentrisch 
De gastarbeiders komen hier profiteren van onze sociale zekerheid 
België had eigenlijk nooit gastarbeiders binnen mogen halen 
Gastarbeiders zijn een gevaar voor de tewerkstelling van de Belgen 
In sommige buurten doet de overheid meer voor migranten dan voor de Belgen die er 
wonen  
De Islam-godsdienst bedreigt onze Westerse cultuur 
Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen 
Racistisch 
We moeten er op toezien dat wij ons volk zuiver houden en vermenging met andere vol-
ken tegengaan. 
Alles samengenomen is het blanke ras superieur aan de andere rassen. 
Mensen van een verschillend ras hebben best zo weinig mogelijk contact met elkaar 
 

4. Billiet (1993) 

 
Houding tegenover “out-groups” 
O1. Marokkanen worden snel agressief 
O2. Als je met joden zaken doet, moet je extra oppassen 
O3. De meeste Turken zijn op het werk gemakzuchtig 
O4. De meeste Marokkanen zijn onbeleefde mensen 
 
Houding tegenover de “in-group” 
I1. Ons volk kan trots zijn op zijn geschiedenis 
I2. Ons volk is altijd bereid de handen uit de mouwen te steken 
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I3. Over het algemeen gesproken is ons land een beter land dan de meeste andere lan-
den 
I4. Ik ben trots op mijn eigen volk 
 
Ervaring van bedreiging 
D1. Gastarbeiders zijn een gevaar voor de tewerkstelling van de Belgen 
D2. De gastarbeiders komen hier profiteren van de sociale zekerheid 
D3. In sommige buurten doet de overheid meer voor de migranten dan voor de Belgen 
die er wonen 
D4. België had eigenlijk nooit gastarbeiders mogen binnenlaten 
 
Racisme-opvattingen 
R1. Alles samen genomen is het blanke ras superieur aan andere rassen 
R2. Wij moeten ons ras zuiver houden en de vermenging met andere rassen tegengaan 
R3. De migranten en Vlamingen zijn ongelijk omdat de migranten van een minderwaar-
dig ras afstammen 
R4. Wij moeten erop toezien dat wij ons ras zuiver houden en de vermenging met andere 
volkeren tegengaan 
 
 

5. ISPO – PIOP (1991, 1995, 1999, 2003) 

 
1991  
 
V52. Over migranten, we bedoelen Turken en Marokkanen, zijn er verschillende opvat-
tingen. Sommigen vinden dat ze 'dezelfde rechten' moeten krijgen als de Belgen, ande-
ren vinden dat zij 'minder rechten' moeten hebben dan de Belgen. Waar zoudt U zichzelf 
plaatsen op de schaal nr. 23? 
 
0. Dezelfde rechten 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. Minder rechten 
77. Weet niet 
 
Q52. Les gens ont en général des avis différents sur les immigrés turcs et marocains. 
Certaines personnes pensent qu’il faut leur donner les mêmes droits qu’aux belges alors 
que d’autres pensent qu’il faut limiter leurs droits. Vous trouvez une échelle sur la carte 
nr. 22, où vous situeriez-vous sur cette échelle ? 
 
0. les mêmes droits pour les immigrés turcs et marocains 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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9. 
10. moins de droits pour les immigrés turcs et marocains 
 
V79_1 De volgende vragen hebben betrekking op migranten, hieronder verstaan we 
vooral Turken en Marokkanen. Wilt U zeggen of U het al dan niet eens bent met de vol-
gende uitspraken.  Gebruikt U maar opnieuw kaart nr. 38 om te antwoorden. Als U hier-
over geen mening hebt dan zegt U het maar. 
 
 
 
 
 

  
 

Hele-
maal 
eens 

 
 

Eens 

Noch 
eens 
noch 
on-
eens 

 
 

On-
eens 

 
Hele-
maal 
on-
eens 

 

 
Geen 
me-
ning 

1. België had eigenlijk nooit gastarbeiders 
binnen mogen laten. 

1 2 3 4 5  7 

2. Migranten zijn over het algemeen niet te 
vertrouwen. 

1 2 3 4 5  7 

3. Gastarbeiders zijn een gevaar voor de 
tewerkstelling van de Belgen. 

1 2 3 4 5  7 

4. De gastarbeiders komen hier profiteren 
van de sociale zekerheid. 

1 2 3 4 5  7 

5. In sommige buurten doet de  
overheid meer voor migranten dan voor 
de Belgen die er wonen. 

1 2 3 4 5  7 

6. Moslims zijn een bedreiging voor onze 
cultuur en gebruiken. 

1 2 3 4 5  7 

7. We moeten erop toezien dat wij ons volk 
zuiver houden en vermenging met 
andere volken tegen gaan. 

1 2 3 4 5  7 

8 Alles samen genomen is het blanke ras 
superieur aan de andere rassen. 

1 2 3 4 5  7 

9 Mensen van een verschillend ras hebben 
best zo weinig mogelijk contact met el-
kaar. 

1 2 3 4 5  7 

10. De aanwezigheid van verschillende cultu-
ren verrijkt onze samenleving. 

1 2 3 4 5  7 

11. Migranten moeten zich meer aanpassen 
aan de cultuur en de gebruiken van ons 
land 

1 2 3 4 5  7 

12. Als het aantal arbeidsplaatsen vermin-
dert moet men de gastarbeiders naar 
hun eigen land terugsturen. 

1 2 3 4 5  7 

13. Deelname van migranten aan alle poli-
tieke activiteiten in België zou moeten 
verboden worden. 

1 2 3 4 5  7 

14. Gastarbeiders moeten onder elkaar hu-
wen. 

1 2 3 4 5  7 

15. Moslimgezinnen zijn over het algemeen 
heel gastvrij. 

1 2 3 4 5  7 

 
V79_1 Voici différentes choses que l’on entend dire à propos des travailleurs immigrés 
turcs et marocains. Pouvez-vous me dire si vous, personellement, vous êtes d’accord ou 
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pas d’accord aves chacune d’elles ? Ou n’avez-vous pas d’opinion ? Vous pouvez utiliser 
la carte nr. 29. 
 
 
 
 
 

  
Tout à 

fait 
d’acco

rd 

 
 

Plutôt 
d’acco

rd 

Ni 
d’acco
rd ni 
en 

désac-
cord 

Pas 
d’acco

rd 

Pas du 
tout 

d’acco
rd 

 
Sans 
opini-

on 

1. La Belgique n'aurait jamais dû faire venir 
des travailleurs de l'étranger 

1 2 3 4 5  7 

2. En général, on ne peut pas se fier aux 
immigrés 

1 2 3 4 5  7 

3. Les travailleurs immigrés sont une me-
nace pour l'emploi des Belges 

1 2 3 4 5  7 

4. Les  travailleurs  immigrés viennent en 
Belgique pour profiter de la sécurité so-
ciale 

1 2 3 4 5  7 

5. Dans certains quartiers, les pouvoirs pu-
blics font plus pour les immigrés que 
pour les Belges 

1 2 3 4 5  7 

6. Les musulmans sont une menace pour 
notre culture et nos usages 

1 2 3 4 5  7 

7. Nous devons veillir à sauvegarder la 
pureté de notre race et ne pas nous 
melanger à d’autres races 

1 2 3 4 5  7 

8 Dans l’ensemle, la race blanche est su-
périeure à toute autre races 

1 2 3 4 5  7 

9 Il vaut mieux que des gens de races dif-
férentes aient aussi peu de contacts que 
possible 

1 2 3 4 5  7 

10. La présence de différentes cultures dans 
notre société ne peut que l’enrichir 

1 2 3 4 5  7 

11. Les immigrés devraient mieux adapter 
leur style de vie à celui des Belges 

1 2 3 4 5  7 

12. Si les possibilités d'emploi diminuent en 
Belgique il vaut mieux renvoyer les tra-
vailleurs immigrés  

1 2 3 4 5  7 

13. Il faut interdire toute activité politique 
aux immigrés en Belgique 

1 2 3 4 5  7 

14. Les immigrés doivent se marier entre 
eux 

1 2 3 4 5  7 

15. Les familles musulmanes sont en général 
très hospitalières 

1 2 3 4 5  7 

 
 
 
V97_9 
(Algemene introductie: Kunt u voor elk van deze woorden zeggen of ze nog enige bete-
kenis voor u hebben or heft u er nog niet over nagedacht? Gebruik kaart no. 47) 
 
Tolerantie 
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1. Betekent heel veel 
2. betekent iets 
3. Heeft weinig betekenis 
7. Nog niet over nagedacht 
 
Q97 Je vais à présent vous citer quelques mots; je voudrais que vous me disiez pour 
chacun d’eux s’il signifie encore quelque chose pour vous aujourd’hui. Vous pouvez aussi 
me dire que vous n’y avez pas encore réfléchi. Pour répondre, servez-vous de la carte nr. 
47 
 
9. Tolérance 
1. A encore beaucoup de sens 
2. A encore peu de sens 
3. N’a plus de sens 
7. Jamais réfléchi 
 
 
1995  
 
Q64 
Ik ga U nu een lijst met onderwerpen voorlezen die ter discussie stonden tijdens de 
voorbije verkiezingen.  Kan U voor elk van deze onderwerpen zeggen of U het er hele-
maal eens, eerder eens, noch eens noch oneens, eerder oneens, of helemaal oneens mee 
bent ?  Als U daar geen mening over hebt mag U dat ook zeggen. U kan antwoorden met 
behulp van kaart nr. 15. 
 
 
 

  
 
 

Hele-
maal 
eens 

 
 
 

Eens 

Noch 
eens 
noch 
on-
eens 

 
 
 

On-
eens 

 
 

Hele-
maal 
on-
eens 

 

 
 

Geen 
me-
ning 

1. De onafhankelijkheid van Vlaanderen 
nastreven. 

1 2 3 4 5  7 

2. De werkloosheid bestrijden. 1 2 3 4 5  7 
3. De sociale lasten op arbeid vermin-

deren voor de werkgevers. 
1 2 3 4 5  7 

4. De kiesplicht afschaffen. 1 2 3 4 5  7 
5. De uitbetaling van het wettelijk pen-

sioen waarborgen. 
1 2 3 4 5  7 

6. De mestoverschotten drastisch ver-
minderen. 

1 2 3 4 5  7 

7. Delen van de sociale zekerheid pri-
vatiseren. 

1 2 3 4 5  7 

8. De loonindexering behouden. 1 2 3 4 5  7 
9. Ervoor zorgen dat het begrotingste-

kort verder daalt. 
1 2 3 4 5  7 

10
. 

Milieu-onvriendelijke produkten 
duurder maken 

1 2 3 4 5  7 

11
. 

Een referendum invoeren. 
1 2 3 4 5  7 

12
. 

De terugkeer van migranten naar 
hun land van herkomst bevorderen. 

1 2 3 4 5  7 
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13
. 

Geen nieuwe belastingen invoeren. 
1 2 3 4 5  7 

14
. 

Werkduurvermindering op vrijwillige 
basis invoeren. 

1 2 3 4 5  7 

15
. 

De sociale zekerheid splitsen (fede-
raliseren). 

1 2 3 4 5  7 

16
. 

De veiligheid van de mensen verbe-
teren. 

1 2 3 4 5  7 

17
. 

De politieke corruptie bestrijden. 
1 2 3 4 5  7 

18
. 

De familiale landbouwbedrijven beter 
beschermen. 

1 2 3 4 5  7 

19
. 

Gemeentelijk stemrecht toekennen 
aan migranten die 5 jaar legaal in 
België verblijven. 

1 2 3 4 5  7 

 
 
Q64 Je vais maintenant vous citer une liste de politiques possibles pour le Gouverne-
ment. Pouvez-vous me dire pour chacune d'entre elles si vous êtes tout à fait d'accord, 
plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout. Si vous n'avez pas d'avis, 
dites-le moi. La carte n°15 vous aidera à répondre. 
 

   
 

Tout à 
fait 

d'ac-
cord 

 
 
 

Plutôt 
d'ac-
cord 

Ni 
d'ac-
cord 
ni en 

désac-
cord 

 
 
 

Pas 
d'ac-
cord 

 
 

Pas du 
tout 
d'ac-
cord 

 
Sans 
opini-

on 

1. Arrêter  la  division de la Belgique 1 2 3 4 5  7 
2. Combattre le chômage 1 2 3 4 5  7 
3. Diminuer les charges sociales des 

employeurs 
1 2 3 4 5  7 

4. Supprimer le vote obligatoire 1 2 3 4 5  7 
5. Garantir le paiement des pensions 

légales 
1 2 3 4 5  7 

6. Redévelopper l'emploi dans le sec-
teur non-marchand 

1 2 3 4 5  7 

7. Privatiser certaines parties de la sé-
curité sociale 

1 2 3 4 5  7 

8. Maintenir  l'indexation  des salaires 1 2 3 4 5  7 
9. Réduire le déficit de l'Etat 1 2 3 4 5  7 
10
. 

Taxer  les  produits  nuisibles  à l'en-
vironnement 

1 2 3 4 5  7 

11
. 

Sauvegarder la sécurité sociale dans 
sa forme actuelle 

1 2 3 4 5  7 

12
. 

Encourager  le  retour  des immigrés 
vers leur pays d'origine 

1 2 3 4 5  7 

13
. 

Ne pas créer d'impôts nouveaux 
1 2 3 4 5  7 

14
. 

Diminuer le temps de travail sur une 
base volontaire 

1 2 3 4 5  7 

15
. 

Scinder  ( çàd. fédéraliser ) la sécuri-
té sociale 

1 2 3 4 5  7 

16
. 

Améliorer la sécurité des gens 
1 2 3 4 5  7 
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17
. 

Combattre la corruption politique 
1 2 3 4 5  7 

18
. 

Assurer un logement décent aux fa-
milles 

1 2 3 4 5  7 

19
. 

Donner le droit de vote aux élections 
communales aux immigrés établis 
légalement en Belgique depuis 5 ans 

1 2 3 4 5  7 

 
Q65 Kan U nu uit de lijst met onderwerpen op het blad drie onderwerpen geven die voor 
U het meest belangrijk zijn bij Uw  keuze voor een politieke partij ?  Begint U maar met 
de onderwerpen die voor U onbelangrijk zijn te doorstrepen op het blad. 
 
 
Onderwerp nr. 1:.... 
Onderwerp nr. 2:..... 
Onderwerp nr. 3:..... 
 
Q65 Les politiques que je viens de citer se trouvent reprises sur la feuille que voici. Parmi 
elles, quelles sont les trois politiques qui doivent selon vous avoir la priorité pour le gou-
vernement? Commencez par barrer les politiques que vous ne trouvez PAS importantes, 
jusqu'à ce qu'il n'en reste que trois 
 
Q66 Kan U nu deze drie onderwerpen rangschikken volgens belangrijkheid.  Welk is voor 
U het meest belangrijke onderwerp, het tweede belangrijkste, en welk het derde belang-
rijkste ? 
 
Eerste onderwerp:..... 
Tweede onderwerp:..... 
Derde onderwerp:..... 
 
Q66 Pouvez-vous à présent ordonner les trois politiques que vous avez choisies , en 
commençant par celle qui vous semble la plus importante et en finissant par la moins 
importante. 
 
Numéro de la première politique, c'est à dire la plus importante:  
Numéro de la deuxième politique:  
Numéro de la troisième politique:  
 
 
Q76 Over migranten, we bedoelen Turken en Marokkanen, zijn er verschillende opvattin-
gen.  Sommigen vinden dat ze 'dezelfde rechten' moeten krijgen als de Belgen, anderen 
vinden dat zij 'minder rechten' moeten hebben dan de Belgen.  Waar zoudt U zichzelf 
plaatsen op de schaal nr. 23? 
 
0. Dezelfde rechten 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. Minder rechten 
77. Weet niet 
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Q76 Les gens ont en général des avis différents sur les immigrés turcs et marocains. Cer-
taines  personnes pensent qu'il faut leur donner les mêmes droits qu'aux belges alors que 
d'autres pensent qu'il faut leur donner moins de  droits. Vous trouvez une échelle sur la 
carte n° 23, où vous situeriez-vous sur cette échelle? 
 
0. Les mêmes droits pour les immigrés turcs et marocains 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. Moins de droits pour les immigrés turcs et marocains 
 
 
Q108 De volgende vragen hebben betrekking op migranten, hieronder verstaan we voor-
al Turken en Marokkanen.  Wilt U zeggen of U het al dan niet eens bent met de volgende 
uitspraken.  Gebruikt U maar opnieuw kaart nr. 38 om te antwoorden.  Als U hierover 
geen mening hebt dan zegt U het maar. 
 
 

  
 

Hele-
maal 
eens 

 
 

Eens 

Noch 
eens 
noch 
on-
eens 

 
 

On-
eens 

 
Hele-
maal 
on-
eens 

 

 
Geen 
me-
ning 

1. België had eigenlijk nooit gastarbeiders 
binnen mogen laten. 

1 2 3 4 5  7 

2. Migranten zijn over het algemeen niet te 
vertrouwen. 

1 2 3 4 5  7 

3. Moslimgezinnen zijn over het algemeen 
heel gastvrij. 

1 2 3 4 5  7 

4. Gastarbeiders zijn een gevaar voor de 
tewerkstelling van de Belgen. 

1 2 3 4 5  7 

5. De gastarbeiders komen hier profiteren 
van de sociale zekerheid. 

1 2 3 4 5  7 

6. De migranten dragen bij tot de welvaart 
van ons land. 

1 2 3 4 5  7 

7. Moslims zijn een bedreiging voor onze 
cultuur en gebruiken. 

1 2 3 4 5  7 

8. De aanwezigheid van verschillende cultu-
ren verrijkt onze samenleving. 

1 2 3 4 5  7 

9. Als het aantal arbeidsplaatsen vermin-
dert moet men de gastarbeiders naar 
hun eigen land terugsturen. 

1 2 3 4 5  7 

10. Wij zouden de buitenlanders die zich in 
België willen vestigen hartelijk welkom 
moeten heten. 

1 2 3 4 5  7 

11. Deelname van migranten aan alle poli-
tieke activiteiten in België zou moeten 
verboden worden. 

1 2 3 4 5  7 

12. Gastarbeiders moeten onder elkaar hu-
wen. 

1 2 3 4 5  7 
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13. Als men de Turken en Marokkanen beter 
leert kennen, dan blijken dat over het 
algemeen vriendelijke mensen. 

1 2 3 4 5  7 

 
 
Q108 Voici différentes choses que l'on entend dire à propos des immigrés turcs et maro-
cains. Pouvez-vous me dire si vous, personnellement, vous êtes d'accord ou pas d'accord 
avec chacune d'elles? Ou n'avez-vous pas d'opinion? Vous pouvez utiliser à nouveau la 
carte n° 38. 
 
 

  Tout à 
fait 

d'ac-
cord 

Plutôt 
d'ac-
cord 

Ni 
d'ac-

cord ni 
en 

désac-
cord 

Pas 
d'ac-
cord 

Pas du 
tout 
d'ac-
cord 

 

 
Pas 

d'opi-
nion 

1. La Belgique n'aurait jamais dû faire venir 
des travailleurs de l'étranger 

1 2 3 4 5  7 

2. En général, on ne peut pas se fier aux 
immigrés 

1 2 3 4 5  7 

3. Les familles musulmanes sont en général 
très hospitalières 

1 2 3 4 5  7 

4. Les travailleurs immigrés sont une me-
nace pour l'emploi des Belges 

1 2 3 4 5  7 

5. Les  travailleurs  immigrés viennent en 
Belgique pour profiter de la sécurité so-
ciale 

1 2 3 4 5  7 

6. Les immigrés contribuent à la prospérité 
de notre pays 

1 2 3 4 5  7 

7. Les musulmans sont une menace pour 
notre culture et nos usages 

1 2 3 4 5  7 

8. La présence de différentes cultures enri-
chit notre société 

1 2 3 4 5  7 

9. Si les possibilités d'emploi diminuent en 
Belgique il faut renvoyer les travailleurs 
immigrés dans leur propre pays 

1 2 3 4 5  7 

10. Nous  devrions  souhaiter  de tout coeur 
la bienvenue aux étrangers qui veulent 
s'établir en Belgique 

1 2 3 4 5  7 

11. Il faut interdire toute activité politique 
aux immigrés en Belgique 

1 2 3 4 5  7 

12. Les  immigrés  doivent  se marier entre 
eux 

1 2 3 4 5  7 

13. Lorsqu'on  apprend  à  mieux connaître 
les Turcs et les Marocains, on se rend 
compte que dans l'ensemble ce sont des 
gens très gentils 

1 2 3 4 5  7 

 
 
1999  
 
R46. Op formulier B vindt U een lijst met onderwerpen die ter discussie stonden tijdens 
de voorbije verkiezingen van 13 juni.  Kan U uit deze lijst vier onderwerpen kiezen die 
voor U belangrijk waren bij uw partijkeuze (of bij uw keuze om blanco, ongeldig te 
stemmen of niet te gaan stemmen) ? 
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1. De oorlog in Kosovo  
2. De regionalisering (splitsing) van de sociale zekerheid  
3. Verkeersproblemen  
4. Openbaar vervoer  
5. Criminaliteit 
6. De belastingen  
7. De vluchtelingen  
8. De kwaliteit van het voedsel  
9. De verhouding tussen Vlamingen en Walen  
10. Werkgelegenheid / tewerkstelling  
11. Het milieu  
12. Het uitzenden van Belgische para’s naar kritieke gebieden  
13. De werking van justitie  
14. De migranten  
15. De financiering van pensioenen  
16. Politieke corruptie  
17. Fiscale fraude  
18. De armoede in België  
19. Euthanasie  
20. De toestand van de steden  
21. De georganiseerde misdaad  
22. De bescherming van kinderen  
23. Het functioneren van de overheidsadministratie  
24. Politieke vernieuwing  
 
Q26 Je vais vous présenter une liste de sujets discutés avant les élections du 13 juin. 
Pouvez-vous choisir dans cette liste 4 sujets qui étaient importants pour le choix de 
votre parti (ou pour votre vote blanc, votre vote nul ou ne pas être allé voter). 
 
1. La guerre du Kosovo 
2. La scission de la sécurité sociale 
3. Les problèmes de circulation 
4. Les transports publics 
5. La criminalité 
6. Les Impôts 
7. Les réfugiés 
8. La qualité de la nourriture 
9. Les rapports entre Flamands et Francophones 
10. L'emploi 
11. L'environnement 
12. L'envoi par la Belgique de troupes dans les régions en crise 
13. Le fonctionnement de la justice 
14. Les immigrés 
15. Le financement des pensions 
16. La corruption politique 
17. La fraude fiscale 
18. La pauvreté en Belgique 
19. L'euthanasie 
20. L’état des villes 
21. Le crime organisé 
22. La protection des enfants 
23. Le fonctionnement de l’administration publique 
24. La nouvelle culture politique 
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R47 Kan U nu deze vier onderwerpen rangschikken volgens belangrijkheid ? Welk is voor 
U het meest belangrijke onderwerp, het tweede, het derde en het vierde belangrijkste 
onderwerp? 
Eerste onderwerp:..... 
Tweede onderwerp:..... 
Derde onderwerp:..... 
Vierde onderwerp:…. 
 
Q27. Pouvez-vous ranger les 4 propositions choisies suivant leur ordre importance? 
Premier choix : ... 
Deuxième choix : ... 
Troisième choix : ... 
Quatrième choix: … 
 
 
R60. Over migranten, we bedoelen Turken en Marokkanen, zijn er verschillende opvat-
tingen.  Sommigen vinden dat ze 'dezelfde rechten' moeten krijgen als de Belgen, ande-
ren vinden dat zij 'minder rechten' moeten hebben dan de Belgen.  Waar zoudt U zichzelf 
plaatsen op de schaal nr. 27? 
 
 
0. Dezelfde rechten 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. Minder rechten 
77. Weet niet 
 
Q39. Les gens ont en général des avis différents sur les immigrés turcs et marocains. 
Certaines personnes pensent qu'il faut leur donner les mêmes droits qu'aux belges 
alors que d'autres pensent qu'il faut leur donner moins de droits. Par rapport à vos 
convictions personnelles, où vous situez-vous sur l’échelle n°23 ? 
 
0 Les mêmes droits pour les immigrés turcs et marocains 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 Moins de droits pour les immigrés turcs et marocains 
77 
 
 
R88. De volgende vragen hebben betrekking op migranten, hieronder verstaan we vooral 
Turken en Marokkanen.  Wilt U zeggen of U het al dan niet eens bent met de volgende 
uitspraken.  Gebruikt U maar kaart 43 om te antwoorden.  Als U hierover geen mening 
hebt dan zegt U het maar. 
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Hele-
maal 
eens 

 
 

Eens 

Noch 
eens 
noch 

oneens 

 
 

Oneens 

 
Hele-
maal 

oneens 

 

Weet 
niet / 
Geen 
me-
ning 

1. België had eigenlijk nooit gastarbeiders 
binnen mogen laten. 

1 2 3 4 5  7 

2. Migranten zijn over het algemeen niet te 
vertrouwen. 

1 2 3 4 5  7 

3. Gastarbeiders zijn een gevaar voor de 
tewerkstelling van de Belgen. 

1 2 3 4 5  7 

4. De gastarbeiders komen hier profiteren 
van de sociale zekerheid. 

1 2 3 4 5  7 

5. De migranten dragen bij tot de welvaart 
van ons land. 

1 2 3 4 5  7 

6. Moslims zijn een bedreiging voor onze 
cultuur en gebruiken. 

1 2 3 4 5  7 

7. De aanwezigheid van verschillende cul-
turen verrijkt onze samenleving. 

1 2 3 4 5  7 

8. Als het aantal arbeidsplaatsen vermin-
dert moet men de gastarbeiders naar 
hun eigen land terugsturen. 

1 2 3 4 5  7 

9. Wij zouden de buitenlanders die zich in 
België willen vestigen hartelijk welkom 
moeten heten. 

1 2 3 4 5  7 

10. Migranten mogen aan geen enkele poli-
tieke activiteit deelnemen. 

1 2 3 4 5  7 

11. Als men de Turken en Marokkanen beter 
leert kennen, dan blijken dat over het 
algemeen vriendelijke mensen. 

1 2 3 4 5  7 

12. De maatschappij moet het mogelijk ma-
ken voor migranten om hun eigen taal 
en cultuur te behouden. 

1 2 3 4 5  7 

13. De voorwaarden voor vreemdelingen om 
Belg te worden moeten veel strenger 
worden.  

1 2 3 4 5  7 

14. Vreemdelingen die hier lang genoeg le-
gaal wonen moeten gemeentelijk stem-
recht krijgen.  

1 2 3 4 5  7 

 
Q72. Voici différentes choses que l'on entend dire à propos des immigrés turcs et 
marocains. Pouvez-vous me dire si vous, personnellement, vous êtes d'accord ou 
pas d'accord avec chacune de ces opinions? Ou n'avez-vous pas d'opinion? Vous 
pouvez utiliser la carte 53. Si vous n’avez pas d’opinion, dites-le. 
 
 

  
 

Tout à 
fait 
d'ac-
cord 

 

 
 

Plutôt 
d'ac-
cord 

 

Ni d'ac-
cord 
ni en 
désac-
cord 

 

 
 

Pas 
d'ac-
cord 

 
Pas du 
tout 
d'ac-
cord 

 

 

Ne 
sait 
pas/P
as 
d'opi-
nion 
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1. La Belgique n'aurait jamais dû faire 
venir des travailleurs de l'étranger 

1 2 3 4 5  7 

2. En général, on ne peut pas se fier 
aux immigrés 

1 2 3 4 5  7 

3. Les travailleurs immigrés sont une 
menace pour l'emploi des Belges 

1 2 3 4 5  7 

4. Les travailleurs immigrés viennent 
en Belgique pour profiter de la sécurité 
sociale 

1 2 3 4 5  7 

5. Les immigrés contribuent à la 
prospérité de notre pays 

1 2 3 4 5  7 

6. Les musulmans sont une menace 
pour notre culture et nos usages 

1 2 3 4 5  7 

7. La présence de différentes cultures 
enrichit notre société 

1 2 3 4 5  7 

8. Si les possibilités d'emploi 
diminuent en Belgique il faut renvoyer 
les travailleurs immigrés dans leur pro-
pre pays 

1 2 3 4 5  7 

9. Nous devrions souhaiter de tout 
coeur la bienvenue aux étrangers qui 
veulent s'établir en Belgique 

1 2 3 4 5  7 

10. Il faut interdire toute activité 
politique aux immigrés en Belgique 

1 2 3 4 5  7 

11. Lorsqu'on apprend à mieux 
connaître les Turcs et les Marocains, 
on se rend compte que dans 
l'ensemble ce sont des gens très 
gentils 

1 2 3 4 5  7 

12. La société devrait permettre aux 
immigrés de conserver leur langue et 
leur culture 

1 2 3 4 5  7 

13. Pour les immigrés, les conditions 
pour devenir belges doivent être plus 
sévères 

1 2 3 4 5  7 

14. Les étrangers qui habitent 
légalement en Belgique depuis 
assez longtemps doivent recevoir le 
droit de vote aux élections 
communales 

1 2 3 4 5  7 

15. Les réfugiés qui ont souffert de la 
répression politique dans leurs pays 
doivent pouvoir rester en Belgique 

1 2 3 4 5  7 

 
 
R89. En wat is uw mening over de volgende uitspraken? U kan terug kaart 43 gebruiken 
om te antwoorden. 
 

  
 

Hele-
maal 
eens 

 
 

Eens 

Noch 
eens 
noch 
on-
eens 

 
 

On-
eens 

 
Hele-
maal 

oneens 

 

 
Weet niet / 
Geen me-

ning 
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1. Straten waar veel Belgen wonen wor-
den door de overheid minder goed 
onderhouden, dan straten waar vooral 
migranten wonen. 

1 2 3 4 5  7 

2. Als er ergens iets verkeerd gebeurt, 
dan worden mensen zoals ik altijd als 
eerste gecontroleerd door de politie. 

1 2 3 4 5  7 

3. Onze kinderen worden op school veel 
strenger behandeld dan kinderen van 
migranten. 

1 2 3 4 5  7 

 
 
Q73. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec les propositions suivantes ? Vous 
pouvez répondre à l'aide de la carte 53. 
 

   
Tout à 
fait 
d'ac-
cord 

 

 
 

Plutôt 
d'ac-
cord 

 

Ni d'ac-
cord 
ni en 
désac-
cord 

 

 
 

Pas 
d'ac-
cord 

 
Pas du 
tout 
d'ac-
cord 

 

 

Pas 
d'opi-
nion 

 

1. Les rues habitées essentiellement 
par des belges sont mieux 
entretenues que les rues habitées 
essentiellement par des immigrés 

1 2 3 4 5  7 

2. 2. Lorsque nous avons besoin de 
l’administration, on doit toujours 
attendre plus longtemps que les 
immigrés 

1 2 3 4 5  7 

3. Quand il y a un problème, c'est 
toujours les gens comme moi qui sont 
les premiers contrôlés par la police 

1 2 3 4 5  7 

4. Lorsqu'il y a une crise dans une 
entreprise, ce sont toujours des gens 
comme moi qui sont les premières 
victimes 

1 2 3 4 5  7 

5. A l'école, nos enfants sont traités 
d'une façon beaucoup plus sévère 
que les enfants des immigrés 

1 2 3 4 5  7 

6. Même si les immigrés bénéficient 
de la sécurité sociale, ils en tirent 
moins d'avantages que nous 

1 2 3 4 5  7 

 
 
Ik lees U nog enkele uitspraken voor.  U kan kaart 47 gebruiken om te antwoorden. 
 

   
Hele-
maal 
eens 

 
 

Eens 

Noch 
eens 
noch 

oneens 

 
 

Oneens 

 
Hele-
maal 

oneens 

 

 
Geen 
me-
ning 

1. Ik ben trots op mijn eigen volk. 1 2 3 4 5  7 
2. In ons land zijn de gewoonten en 

gebruiken beter dan in de meeste 
andere landen. 

1 2 3 4 5  7 
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3. Als men in het buitenland vertoeft 
valt het pas op hoe goed het hier 
bij ons wel is. 

1 2 3 4 5  7 

4. Vreemdelingen kunnen nooit echte 
Vlamingen worden. 

1 2 3 4 5  7 

5. Volkeren zijn van nature ongelijk. 1 2 3 4 5  7 
6 Vlaanderen moet in zijn eigen be-

lang onafhankelijk worden, zelfs al 
zou dit tegen de wil zijn van de 
meerderheid van de bevolking. 

1 2 3 4 5  7 

 
Q82. Voici une série d'affirmations, pouvez-vous me dire pour chacune d'entre elles 
dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non ? Vous pouvez utiliser la carte 58 
pour répondre. 
 
 

   
Tout à 
fait 
d'ac-
cord 

 

 
 

Plutôt 
d'ac-
cord 

 

Ni d'ac-
cord 
ni en 
désac-
cord 

 

 
 

Pas 
d'ac-
cord 

 
Pas du 
tout 
d'ac-
cord 

 

 

Pas 
d'opi-
nion 

 

1. Je suis fier de mon propre 
peuple 

1 2 3 4 5  7 

2. Dans notre pays, les usages et 
la façon de vivre sont bien 
meilleurs que dans la plupart des 
autres pays 

1 2 3 4 5  7 

3. Lorsqu'on voyage à l'étranger, 
on se rend compte à quel point 
c'est bien ici chez nous 

1 2 3 4 5  7 

4. Les étrangers ne pourront 
jamais devenir des vrais 
wallons/bruxellois 

1 2 3 4 5  7 

5. Il y a une inégalité 
fondamentale entre les peuples 

1 2 3 4 5  7 

 
 
2003 
 
R38 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) ? 
 
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  
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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  
 
Q38. Je vais vous présenter une liste de sujets discutés avant les élections du 18 mai 
2003. Pouvez-vous choisir dans cette liste 3 sujets qui étaient importants pour le choix 
de votre parti (ou pour votre vote blanc, votre vote nul ou ne pas être allé voter). 
1. La position de la Belgique par rapport à la guerre en Irak  
2. Les vols de nuit  
3. La sécurité routière  
4. Les transports publics  
5. La criminalité  
6. La réforme fiscale  
7. Les réfugiés  
8. La qualité de la nourriture  
9. La représentation des flamands à Bruxelles  
10. L’emploi  
11. L’environnement  
12. La vente d’armes  
13. L’interdiction de la publicité tabac aux manifestations sportives  
14. Les immigrés  
15. Le financement des pensions  
16. La dépénalisation des drogues douces  
17. La loi de compétence universelle  
18. L’avenir des entreprises publiques : SNCB, SABENA, La poste, …  
19. L’euthanasie  
20. Les faillites des entreprises  
21. Le cordon sanitaire pour se protéger de l’extrême droite  
22. La protection des enfants  
23. La réforme de l’administration publique (Copernic)  
24. La sortie du nucléaire  
 
 
38.1 Welk van deze drie onderwerpen is voor U het belangrijkste onderwerp? 
 
Q38.1 Parmi les trois sujets cités, quel est, pour vous, le sujet le plus important? 
 
R42. Kunt U zeggen in welke mate U akkoord gaat met volgende stellingen?  U kunt ge-
bruik maken van antwoordkaart 17.  Als U hierover nog niet hebt nagedacht dan zegt U 
dat maar. 
 

  
 
 

Hele-
maal 
eens 

 
 
 

Eens 

Noch 
eens 
noch 

oneens 

 
 
 

On-
eens 

 
 

Hele-
maal 

oneens 

 

Nooit 
over 
na-

gedacht 
/ Weet 
Niet 
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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 bestrij-
den. 

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 kwali-
teit 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 

7. Milieu-onvriendelijke produkten 
moeten duurder gemaakt worden. 

1 2 3 4 5  7 

8. Er moeten jeugdgevangenissen 
komen voor minderjarige misdadi-
gers. 

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 

 
 
Q42. Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les propositions 
suivantes ? Si vous n’y avez jamais pensé (sans opinion, ne sait pas), dites-le. Utilisez la 
carte 17 pour répondre. 
 
 

   
 

Tout à 
fait 
d'ac-
cord 

 

 
 
 

Plutôt 
d'ac-
cord 

 

Ni 
d'ac-
cord 
ni en 
désac-
cord 

 

 
 
 

Pas 
d'ac-
cord 

 

 
 

Pas du 
tout 
d'ac-
cord 

 

 

Pas 
d'opini-
on 
- Ne 
sait 
pas 

 
1. Lors de la guerre en Irak, la 

Belgique aurait dû soutenir 
davantage la politique 
américaine 

1 2 3 4 5  7 

2. Il faudrait régionaliser la 
sécurité sociale 

1 2 3 4 5  7 

3. Il y a besoin de plus de 
caméras fixes sur les routes pour 
lutter contre les infractions 
routières 

1 2 3 4 5  7 

4. Le gouvernement doit investir 
plus dans les transports publics 

1 2 3 4 5  7 
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5. Les intérêts économiques ne 
peuvent jamais se faire au 
dépend de la qualité de notre 
alimentation 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
7 

6. Les pensions doivent rester 
liées à l’indexation des salaires 

1 2 3 4 5  7 

7. Les produits polluants doivent 
coûter plus chers.  

1 2 3 4 5  7 

8. Il faut créer des pénitenciers 
de jeunes pour les délinquants 
mineurs 

1 2 3 4 5  7 

9. Les grosses fortunes doivent 
être plus lourdement taxées 

1 2 3 4 5  7 

10
. 

Le gouvernement doit rendre 
plus facile l’acquisition de la 
nationalité belge 

1 2 3 4 5  7 

11
. 

Les publicités pour le tabac 
doivent être interdites en général 
et aussi dans les manifestations 
sportives 

1 2 3 4 5  7 

12
. 

la réforme fiscale favorise 
trop les gros revenus 

1 2 3 4 5  7 

 
 
R48 Over migranten, we bedoelen Turken en Marokkanen, zijn er verschillende opvattin-
gen.  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? 
 
0. Dezelfde rechten  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. Minder rechten  
77. Weet niet 
 
Q48 Les gens ont en général des avis différents sur les immigrés turcs et marocains. Cer-
taines personnes pensent qu'il faut leur donner les mêmes droits qu'aux belges alors que 
d'autres pensent qu'il faut leur donner moins de droits. Par rapport à vos convictions per-
sonnelles, où vous situez-vous sur l’échelle n°22 ? 
 
Mêmes droits = 0 ; Moins de droits = 10 ; ne sait pas = 77 
 
 
R69_1 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 ant-
woorden.  Als U hierover geen mening hebt dan zegt U het maar. 
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Hele-
maal 
eens 

 
 

Eens 

Noch 
eens 
noch 

oneens 

 
 

Oneens 

 
Hele-
maal 

oneens 

 

Weet 
niet / 
Geen 
me-
ning 

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 cul-
turen is een verrijking van onze samen-
leving. 

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 

  
Q69 Voici différentes choses que l'on entend dire à propos des immigrés. Pouvez-vous 
me dire si vous, personnellement, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune de 
ces opinions? Vous pouvez utiliser la carte 39. Si vous n’avez pas d’opinion, dites-le. 
 

  
 

Tout à 
fait 
d'ac-
cord 

 

 
 

Plutôt 
d'ac-
cord 

 

Ni d'ac-
cord 
ni en 
désac-
cord 

 

Pas 
d'ac-
cord 

 

 
Pas du 
tout 
d'ac-
cord 

 

 

Ne 
sait 
pas/P
as 
d'opi-
nion 

 
1. En général, on ne peut pas se fier 

aux immigrés 
1 2 3 4 5  7 

2. Les immigrés contribuent à la 
prospérité de notre pays 

1 2 3 4 5  7 

3. Les travailleurs immigrés viennent 
en Belgique pour profiter de la 
sécurité sociale 

1 2 3 4 5  7 

4. Les étrangers qui habitent 
légalement ici depuis cinq ans ou plus 
doivent recevoir le droit de vote aux 
élections communales 

1 2 3 4 5  7 

5. Les immigrés sont une menace 
pour notre culture et nos usages 

1 2 3 4 5  7 

6. La présence de différentes cultures 
enrichit notre société 

1 2 3 4 5  7 

7. Les réfugiés qui ont souffert de la 
répression politique dans leurs pays 
doivent pouvoir rester en Belgique 

1 2 3 4 5  7 

8 La Belgique doit fermer ses 
frontières aux demandeurs d’asile 

1 2 3 4 5  7 
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Drop-off ISPO Vraag 27. In welke mate bent U het eens met de volgende uitspraken over 
de Islam. 

 
Hele-
maal 

oneens 
Oneens 

Noch 
eens, 
noch 

oneens 

Eens 
Hele-
maal 
eens 

1.  De Islam kan iets bijdragen aan de Europese 
cultuur 

1 2 3 4 5 

2.  Moslims hebben respect voor de Europese 
cultuur 

1 2 3 4 5 

3.  Moslim mannen overheersen hun vrouwen 
teveel. 

1 2 3 4 5 

4.  Moslim ouders hechten te weinig belang aan 
de  schoolresultaten van hun kinderen. 

1 2 3 4 5 

5.  Als het erop aankomt keren islamitische lan-
den zich  tegen Europa. 

1 2 3 4 5 

6.  De islamitische geschiedenis en cultuur zijn 
meer  gewelddadig dan andere. 

1 2 3 4 5 

7.  De islamitische waarden zijn een bedreiging 
voor  Europa 

1 2 3 4 5 

 
 
 

6. APS (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 2004) 

 
1996 
 
V51. Wilt u onder deze problemen de voor u vijf belangrijkste aanduiden ? 
1 de derde wereldproblematiek 
2 de hoge kostprijs van de sociale zekerheid 
3 de verkeersdrukte 
4 de onveiligheid op straat 
5 de belastingdruk 
6 de vreemdelingen 
7 de milieuvervuiling 
8 de spanningen tussen Vlamingen en Walen 
9 de werkloosheid 
10 AIDS 
11 oorlogen en etnische conflicten 
12 de sensatiezucht van de media 
13 het wegvallen van normen en waarden bij de mensen 
14 racisme 
15 het begrotingstekort 
16 druggebruik bij jongeren 
17 pensioenzekerheid 
18 politiek gesjoemel en corruptie 
19 fraude en belastingontduiking 
20 armoede in België 
21 eenzaamheid en vereenzaming 
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22 euthanasie 
23 een ander probleem 
24 weet niet 
 
V51_a Van deze vijf problemen die voor u belangrijk zijn, welk vindt u nu het  
belangrijkste ? 
 
V51_b En welk van deze vijf vindt u nu het tweede belangrijkste? 
 
V51_c En welk van deze vijf vindt u het derde belangrijkste probleem? 
 
 
V95. Zou u van elk van deze situaties willen zeggen of het om sociale  
uitsluiting gaat of niet ? 
1 mensen die dakloos zijn 
2 mensen die langer dan 3 jaar werkloos zijn 
3 mensen die verslaafd zijn aan drugs 
4 mensen die in een psychiatrische instelling leven 
5 mensen die leven van het OCMW 
6 mensen die in een bejaardentehuis leven 
7 mensen die in een heel vervallen buurt wonen 
8 politieke vluchtelingen en mensen die asiel vragen 
9 mensen in een rolstoel 
10 mensen die bedelen 
11 mensen die niet kunnen lezen en niet kunnen schrijven 
12 mensen die enkel lager onderwijs genoten hebben 
13 mensen die geen vrienden of familie hebben 
14 immigranten 
15 mensen die de huisarts niet kunnen betalen 
16 mensen die in een huis leven waarin 4 kinderen in één kamer  
samen slapen 
17 mensen die niet elke dag een evenwichtige voeding kunnen  
eten 
18 mensen die de hogere studies van hun kinderen niet kunnen  
betalen 
19 mensen met een andere sexuele geaardheid (homofielen en  
lesbiennes) 
20 andere 
21 weet niet 
 
 
1997 
 
V65. Wilt u onder deze problemen de voor u vijf belangrijkste aanduiden? 
V65_1 derde wereldproblematiek 
V65_2 de hoge kostprijs van de sociale zekerheid 
V65_3 de verkeersdrukte 
V65_4 de onveiligheid op straat 
V65_5 de belastingdruk 
V65_6 de vreemdelingen 
V65_7 de milieuvervuiling 
V65_8 de spanningen tussen de Vlamingen en de Walen 
V65_9 de werkloosheid 
V65_10 AIDS 
V65_11 oorlogen en etnische conflicten 
V65_12 de sensatiezucht van de media 
V65_13 het wegvallen van normen en waarden bij de mensen 
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V65_14 racisme 
V65_15 de overheidsschuld 
V65_16 druggebruik bij jongeren 
V65_17 pensioenzekerheid 
V65_18 politiek gesjoemel en corruptie 
V65_19 fraude en belastingontduiking 
V65_20 de werking van het gerecht en de politiediensten 
V65_21 stijgende kostprijs gezondheidszorg voor patiënt 
V65_22 armoede in België 
V65_23 eenzaamheid en vereenzaming 
V65_24 euthanasie 
V65_25 een ander probleem 
 
V66.a. Van deze vijf problemen die voor u belangrijk zijn, welk vindt u nu het belangrijk-
ste? 
 
V66_b En welk van deze vijf vindt u het tweede belangrijkste? 
 
V66_c En welk vindt u het derde belangrijkste probleem? 
 
V104_1 In welke mate bent u het eens of oneens : België had eigenlijk nooit  
gastarbeiders binnen mogen laten ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_2 In welke mate bent u het eens of oneens: Migranten zijn over het algemeen niet  
te vertrouwen ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_3 In welke mate bent u het eens of oneens: Moslimgezinnen zijn over het  
algemeen heel gastvrij ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_4 In welke mate bent u het eens of oneens: Gastarbeiders zijn een gevaar voor de  
tewerkstelling van de Belgen ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_5 In welke mate bent u het eens of oneens: De gastarbeiders komen hier  
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profiteren van de sociale zekerheid ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_6 In welke mate bent u het eens of oneens : De migranten dragen bij tot de  
welvaart van ons land ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_7 In welke mate bent u het eens of oneens : Moslims zijn een bedreiging voor onze  
cultuur en gebruiken ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_8 In welke mate bent u het eens of oneens: De aanwezigheid van verschillende  
culturen verrijkt onze samenleving ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_9 In welke mate bent u het eens of oneens: Als het aantal arbeidsplaatsen  
vermindert moet men de gastarbeiders naar hun eigen land terugsturen ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_10 In welke mate bent u het eens of oneens: Wij zouden de buitenlanders die zich  
in België willen vestigen hartelijk welkom moeten heten ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_11 In welke mate bent u het eens of oneens: Deelname van migranten aan alle  
politieke activiteiten in België zou moeten verboden worden ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
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3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_12 In welke mate bent u het eens of oneens: Gastarbeiders moeten onder elkaar 
huwen ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_13 In welke mate bent u het eens of oneens: Als men de Turken en Marokkanen  
beter leert kennen, dan blijken dat over het algemeen vriendelijke mensen ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
V104_14 In welke mate bent u het eens of oneens: In sommige buurten doet de  
overheid meer voor migranten dan voor de landgenoten die er wonen ? 
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  geen mening 
 
 
1998  
 
V.91a Wilt u onder deze problemen de voor u vijf belangrijkste aanduiden? ENQ TOON  
KAART 14 
10 derde wereldproblematiek 
11 de hoge kostprijs van de sociale zekerheid 
12 de verkeersdrukte 
13 de onveiligheid op straat 
14 de belastingdruk 
15 de vreemdelingen 
16 de milieuvervuiling 
17 de spanningen tussen Vlamingen en Walen 
18 de werkloosheid 
19 AIDS 
20 oorlogen en etnische conflicten 
21 de sensatiezucht van de media 
22 wegvallen waarden en normen bij mensen 
23 racisme 
24 de overheidsschuld 
25 druggebruik bij jongeren 
26 pensioenzekerheid 
27 politiek gesjoemel en corruptie 
28 fraude en belastingontduiking 
29 de werking van het gerecht en de politiediensten 
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30 stijgende kostprijs gezondheidszorg voor patiënt 
31 armoede in België 
32 eenzaamheid en vereenzaming 
33 euthanasie 
34 een ander probleem 
 
V91_b Van deze vijf problemen die voor u belangrijk zijn, welk vindt u nu het  
belangrijkste ? ENQ TOON KAART 14 
 
V104_1 In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraak? Om minder   
gediscrimineerd te worden, moeten etnische minderheden zich aanpassen aan de  
Vlaamse samenleving ENQ TOON KAART 5 U kan antwoorden met een cijfer tussen 1 en  
5.  
1  Volledig eens 
2  Eens 
3  Noch eens, noch oneens 
4  Oneens 
5  Helemaal oneens 
6  Weet Niet 
 
V104_2 In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraak ? Om zich beter te  
kunnen ontwikkelen, moeten etnische minderheden zich aanpassen aan de Vlaamse  
samenleving ENQ TOON KAART 5 U kan antwoorden met een cijfer tussen 1 en 5.  
1  Volledig eens 
2  Eens 
3  Noch eens, noch oneens 
4  Oneens 
5  Helemaal oneens 
6  Weet Niet 
 
V104_3 In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraak ? In contacten met  
etnische minderheden moet je in het begin extra op je hoede zijn ENQ TOON KAART 5 U  
kan antwoorden met een cijfer tussen 1 en 5.  
1  Volledig eens 
2  Eens 
3  Noch eens, noch oneens 
4  Oneens 
5  Helemaal oneens 
6  Weet Niet 
 
V104_4 In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraak ? Ik vind het moeilijk  
begrip op te brengen voor andere culturele gewoontes ENQ TOON KAART 5 U kan  
antwoorden met een cijfer tussen 1 en 5.  
1  Volledig eens 
2  Eens 
3  Noch eens, noch oneens 
4  Oneens 
5  Helemaal oneens 
6  Weet Niet 
 
V104_5 In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraak ? Ik voel me  
ongemakkelijk als er etnische minderheden in de buurt zijn ENQ TOON KAART 5 U kan  
antwoorden met een cijfer tussen 1 en 5.  
1  Volledig eens 
2  Eens 
3  Noch eens, noch oneens 
4  Oneens 
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5  Helemaal oneens 
6  Weet Niet 
 
V104_6 In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraak ? In contacten met  
etnische minderheden ben ik erg voorzichtig met wat ik zeg. ENQ TOON KAART 5 U kan 
 antwoorden met een cijfer tussen 1 en 5.  
1  Volledig eens 
2  Eens 
3  Noch eens, noch oneens 
4  Oneens 
5  Helemaal oneens 
6  Weet Niet 
 
V105_1 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak : België had  
eigenlijk nooit gastarbeiders binnen mogen laten ? ENQ TOON KAART 5 U kan  
antwoorden met een getal van 1 tot 5. 1 betekent helemaal eens en 5 betekent helemaal  
oneens.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_2 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak : Migranten  
zijn over het algemeen niet te vertrouwen ? ENQ TOON KAART 5 U kan antwoorden met  
een getal van 1 tot 5. 1 betekent helemaal eens en 5 betekent helemaal oneens.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_3 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak :  
Moslimgezinnen zijn over het algemeen heel gastvrij ? ENQ TOON KAART 5 U kan  
antwoorden met een getal van 1 tot 5. 1 betekent helemaal eens en 5 betekent helemaal  
oneens.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_4 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak :  
Gastarbeiders zijn een gevaar voor de tewerkstelling van de Belgen ? ENQ TOON KAART  
5 U kan antwoorden met een getal van 1 tot 5.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_5 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak : De  
gastarbeiders komen hier profiteren van de sociale zekerheid ? ENQ TOON KAART 5 U  
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kan antwoorden met een getal van 1 tot 5.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_6 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak : De  
migranten dragen bij tot de welvaart van ons land ? ENQ TOON KAART 5 U kan  
antwoorden met een getal van 1 tot 5. 1 betekent helemaal eens en 5 betekent helemaal  
oneens.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_7 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak : Moslims  
zijn een bedreiging voor onze cultuur en gebruiken ? ENQ TOON KAART 5 U kan  
antwoorden met een getal van 1 tot 5.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_8 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak : De  
aanwezigheid van verschillende culturen verrijkt onze samenleving ? ENQ TOON KAART 5  
U kan antwoorden met een getal van 1 tot 5.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_9 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak : Als het  
aantal arbeidsplaatsen vermindert moet men de gastarbeiders naar hun eigen land  
terugsturen ? ENQ TOON KAART 5 U kan antwoorden met een getal van 1 tot 5.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_10 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak : Wij  
zouden de buitenlanders die zich in België willen vestigen hartelijk welkom moeten  
heten. ENQ TOON KAART 5 U kan antwoorden met een getal van 1 tot 5.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
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6  Geen Mening 
 
V105_11 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak :  
Deelname van migranten aan alle politieke activiteiten in België zou moeten verboden  
worden ? ENQ TOON KAART 5 U kan antwoorden met een getal van 1 tot 5.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_12 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak :  
Gastarbeiders moeten onder elkaar huwen ? ENQ TOON KAART 5 U kan antwoorden met  
een getal van 1 tot 5. 1 betekent helemaal eens en 5 betekent helemaal oneens.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_13 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak : Als men  
de Turken en Marokkanen beter leert kennen, dan blijken dat over het algemeen  
vriendelijke mensen ? ENQ TOON KAART 5 U kan antwoorden met een getal van 1 tot 5.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V105_14 In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak : In  
sommige buurten doet de overheid meer voor migranten dan voor de landgenoten die er  
wonen ? ENQ TOON KAART 5 U kan antwoorden met een getal van 1 tot 5.  
1  helemaal eens 
2  eens 
3  niet eens en niet oneens 
4  oneens 
5  helemaal oneens 
6  Geen Mening 
 
V106 Ik leg u een aantal situaties voor waarin u een beslissing zou moeten nemen. Ik wil  
u vragen wat u in zo'n situatie zou beslissen. Als u het antwoord niet weet, mag u dit  
gerust zeggen. Veronderstel dat er twee werknemers zijn. De ene werknemer is Vlaming,  
de andere behoort tot een etnische minderheidsgroep.  Op alle andere punten zijn de  
werknemers gelijk.  Als één van hen ontslagen wordt, omdat het slecht gaat in het  
bedrijf, wie zou dat volgens u dan moeten zijn: 
1  Ontslag van de werknemer behorende tot etnische minderheidsgroep 
2  Ontslag van de Vlaamse werknemer 
3  (NIET VOORLEZEN) Mag geen verschil uitmaken 
4  Weet Niet 
 
V107 Ik leg u een aantal situaties voor waarin u een beslissing zou moeten nemen. Ik wil  
u vragen wat u in zo'n situatie zou beslissen. Als u het antwoord niet weet, mag u dit 
gerust zeggen. Veronderstel nu weer dat er twee werknemers zijn. De ene werknemer is  
Vlaming, de andere behoort tot een etnische minderheidsgroep. Op alle andere punten  
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zijn de werknemers gelijk.  Als maar één van beiden in aanmerking kan komen voor  
promotie, wie zou het dan volgens u moeten zijn: 
1  Promotie voor de werknemer behorende tot etnische minderheidsgroep 
2  Promotie voor de Vlaamse werknemer 
3  (NIET VOORLEZEN) Mag geen verschil uitmaken 
4  Weet Niet 
 
V108_1 In welke mate bent u akkoord met de volgende beleidsopties? Minderheden  
moeten voorrang krijgen in allerlei tewerkstellingsprogramma's ? ENQ TOON KAART 20 
1  Absoluut niet Akkoord 
2  Niet Akkoord 
3  Eerder Niet Akkoord 
4  Noch Akkoord noch Niet Akkoord 
5  Eerder Akkoord 
6  Akkoord 
7  Absoluut Akkoord 
8  Geen Mening 
 
V108_2 In welke mate bent u akkoord met de volgende beleidsopties? Kinderen en  
jongeren uit minderheidsgroepen moeten meer tot jeugdorganisaties of jeugdcentra  
toegelaten worden ? ENQ TOON KAART 20 
1  Absoluut niet Akkoord 
2  Niet Akkoord 
3  Eerder Niet Akkoord 
4  Noch Akkoord noch Niet Akkoord 
5  Eerder Akkoord 
6  Akkoord 
7  Absoluut Akkoord 
8  Geen Mening 
 
V108_3 In welke mate bent u akkoord met de volgende beleidsopties? Minderheden  
moeten meer hun best doen om Nederlands te leren ? ENQ TOON KAART 20 
1  Absoluut niet Akkoord 
2  Niet Akkoord 
3  Eerder Niet Akkoord 
4  Noch Akkoord noch Niet Akkoord 
5  Eerder Akkoord 
6  Akkoord 
7  Absoluut Akkoord 
8  Geen Mening 
 
V108_4 In welke mate bent u akkoord met de volgende beleidsopties? Handelzaken van  
minderheden moeten beter begeleid en opgevolgd worden ? ENQ TOON KAART 20 
1  Absoluut niet Akkoord 
2  Niet Akkoord 
3  Eerder Niet Akkoord 
4  Noch Akkoord noch Niet Akkoord 
5  Eerder Akkoord 
6  Akkoord 
7  Absoluut Akkoord 
8  Geen Mening 
 
V108_5 In welke mate bent u akkoord met de volgende beleidsopties? Leerlingen van  
minderheden moeten een deel van het normale onderwijsprogramma in de taal van hun  
land van herkomst krijgen ? ENQ TOON KAART 20 
1  Absoluut niet Akkoord 
2  Niet Akkoord 



 293

3  Eerder Niet Akkoord 
4  Noch Akkoord noch Niet Akkoord 
5  Eerder Akkoord 
6  Akkoord 
7  Absoluut Akkoord 
8  Geen Mening 
 
V108_6 In welke mate bent u akkoord met de volgende beleidsoptie? Jongeren uit  
minderheidsgroepen moeten meer individueel ondersteund en aangemoedigd tot hogere  
studies ? ENQ TOON KAART 20 
1  Absoluut niet Akkoord 
2  Niet Akkoord 
3  Eerder Niet Akkoord 
4  Noch Akkoord noch Niet Akkoord 
5  Eerder Akkoord 
6  Akkoord 
7  Absoluut Akkoord 
8  Geen Mening 
 
V108_7 In welke mate bent u akkoord met de volgende beleidsopties? Aangepaste  
woonwagenterreinen moeten in voldoende mate aangelegd worden ? ENQ TOON KAART  
20 
1  Absoluut niet Akkoord 
2  Niet Akkoord 
3  Eerder Niet Akkoord 
4  Noch Akkoord noch Niet Akkoord 
5  Eerder Akkoord 
6  Akkoord 
7  Absoluut Akkoord 
8  Geen Mening 
 
V109 Wat zou uw reactie zijn mocht er een woonwagenterrein in de omgeving van uw  
eigen woonbuurt worden geïnstalleerd ? 
1  u zou geen bezwaar hebben 
2  u zou het minder prettig vinden, maar toch accepteren 
3  u zou protesteren 
4  Weet Niet 
 
V110 Wat zou uw reactie zijn mocht er een asielzoekerscentrum in de omgeving van uw  
eigen woonbuurt worden geïnstalleerd ? 
1  u zou geen bezwaar hebben 
2  u zou het minder prettig vinden, maar toch accepteren 
3  u zou protesteren 
4  Weet Niet 
 
 
1999 
 
V118_1 Wilt u onder deze problemen de voor u vijf belangrijkste aanduiden 
1  Onderwijs 
2  Gezondheidszorg 
3  Sociale huisvesting 
4  Openbaar vervoer 
5  Wegenaanleg 
6  Gehandicaptenzorg 
7  Algemene welzijnsvoorzieningen 
8  Cultuur 



 294

9  Steun aan de bedrijven 
10  Bejaardenzorg 
11  Jeugd 
12  Leefbaarheid grootsteden 
13  Tewerkstellingsinitiatieven 
14  Sport 
15  Leefmilieu en natuurbehoud 
16  Wetenschappelijk onderzoek 
17  Investeringen in havens en luchthavens 
18  Andere (Omschrijving zie Soccul-andere.xls) 
97  wn 
98  ga 
 
V119 Van deze vijf problemen die voor u belangrijk zijn, welk vindt u nu het belangrijk-
ste? 
 
V120 En welk van deze vijf vindt u het tweede belangrijkste? 
 
V121 En welk vindt u het derde belangrijkste probleem? 
  
 
2000 
 
V57 Wilt u onder deze problemen de voor u vijf belangrijkste aanduiden 
 
6 Vreemdelingen 
0. niet aangeduid 
1. aangeduid 
 
14 Racisme 
0. niet aangeduid 
1. aangeduid 
 
V57_a Van deze vijf problemen die voor u belangrijk zijn, welk vindt u nu het  
belangrijkste 
 
 
 
V57_b En welk van deze vijf vindt u het tweede belangrijkste? 
 
V57_c En welk vindt u het derde belangrijkste probleem? 
 
 
2001 
 
v79_1 België had eigenlijk nooit gastarbeiders mogen binnenlaten 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_2 Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
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5. Volledig oneens 
 
v79_3 Gastarbeiders zijn een gevaar voor de tewerkstelling in ons land 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_4 Moslimsgezinnen zijn over het algemeen heel gastvrij 
1. Volledig eens  
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_5 De migranten komen hier profiteren van onze sociale zekerheid 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_6 De migranten dragen bij tot de welvaart van ons land 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_7 Moslims zijn een bedreiging voor onze cultuur en gebruiken 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_8 De aanwezigheid van verschillende culturen is een verrijking van onze samenle-
ving 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_9 Als het aantal arbeidsplaatsen vermindert moet men de migranten naar hun eigen 
land terugsturen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_10 Wij zouden buitenlanders die zich in België vestigen hartelijk welkom moeten 
heten 
1. Volledig eens 
2. Eens 
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3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_11 Vreemdelingen die meer dan vijf jaar legaal in België wonen moeten gemeente-
lijk stemrecht krijgen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_12 Mensen die tot etnische minderheden behoren moeten onder elkaar huwen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_13 Als men Turken en Marokkanen leert kennen, dan blijken dat over het algemeen 
vriendelijke mensen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v79_14 Vreemdelingen die zich hier vestigen moeten zich aanpassen aan de cultuur en 
de gebruiken van ons land 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v76_1 Mensen die vluchten voor politiek geweld in hun land moeten toelating krijgen om 
in België te verblijven 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v76_2 Veel asielzoekers komen naar ons land om te profiteren van ons systeem van so-
ciale zekerheid 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v76_3 Wij doen lang niet genoeg om asielzoekers zich hier thuis te laten voelen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
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v76_4 Asielcentra bezorgen vaak overlast aan de buurtbewoners 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v76_5 Asielzoekers worden onvoldoende menselijk behandeld door de autoriteiten van 
ons land 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v76_6 Asielzoekers die naar ons land komen om het economisch beter te hebben, mogen 
geen toestemming krijgen om zich hier te vestigen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v76_7 De asielzoekers die zich hier vestigen zullen op termijn bijdragen tot onze wel-
vaart 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v76_8 Het is een goede zaak dat inwoners betogen tegen de opening van een opvang-
centrum voor asielzoekers in hun gemeente 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v76_9 Vindt u het al dan niet een goede zaak dat sinds een aantal jaren er meer en meer 
mensen uit Oost-Europa zich proberen te vestigen in België 
1. Een heel goede zaak 
2. Een goede zaak 
3. Noch het een noch het ander 
4. Geen goede zaak 
5. Helemaal geen goede zaak 
 
 
2002   
 
v80_2 Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
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v80_3 Moslimsgezinnen zijn over het algemeen heel gastvrij 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v80_4 De migranten komen hier profiteren van onze sociale zekerheid 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v80_1 De migranten dragen bij tot de welvaart van ons land 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v80_5 Moslims zijn een bedreiging voor onze cultuur en gebruiken 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v80_6 De aanwezigheid van verschillende culturen is een verrijking van onze samenle-
ving 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v80_7 Als het aantal arbeidsplaatsen vermindert moet men de migranten naar hun eigen 
land terugsturen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v80_8 Wij zouden buitenlanders die zich in België vestigen hartelijk welkom moeten he-
ten 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v80_9 Vreemdelingen die meer dan vijf jaar legaal in België wonen moeten gemeentelijk 
stemrecht krijgen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
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3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v80_10 Mensen die tot etnische minderheden behoren moeten onder elkaar huwen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v80_11 Als men Turken en Marokkanen leert kennen, dan blijken dat over het algemeen 
vriendelijke mensen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v80_12 Vreemdelingen die zich hier vestigen moeten zich aanpassen aan de cultuur en 
de gebruiken van ons land 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v106 Wat zou u doen als het huis naast het uwe vrijkomt en u mocht kiezen in volgorde 
van voorkeur – met 1 als eerste keuze; 8 als laatste keuze – uit de volgende mogelijke 
nieuwe buren? 
Een Marokkaans of Turks gezin 
Een bejaard echtpaar 
Een jong gehuwd koppel 
Een gezin dat van het OCMW leeft 
Een koppel mentaal gehandicapten 
Een alleenstaande vrouw met kinderen 
Een lesbisch of homokoppel 
Een gezin met veel kinderen 
 
V108_a Ik leg u een aantal situaties voor waarin u een beslissing zou moeten nemen. Ik 
wil u vragen wat u in zo’n situatie zou beslissen. Als u het antwoord niet weet, mag u dit 
gerust zeggen. 
 
Veronderstel dat er twee werknemers zijn. De ene werknemer is Vlaming, de andere is 
een Marokkaanse werknemer. Op alle andere punten zijn de werknemers gelijk. Als één 
van hen ontslagen wordt, omdat het slecht gaat in het bedrijf, wie zu dat volgens u moe-
ten zijn: de Marokkaanse werknemer of de Vlaamse werknemer? 
 
- ontslag van de Marokkaanse werknemer 
- ontslag van de Vlaamse werknemer 
- (ENQ.: niet voorlezen) mag geen verschil uitmaken 
- weet niet 
 
108_b We nemen opnieuw deze twee werknemers. Als maar één van beiden in aanmer-
king kan komen voor promotie, wie zou het dan volgens u moeten zijn: de Marokkaanse 
werknemer of de Vlaamse werknemer? 
- promotie voor Marokkaanse werknemer 
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- promotie voor Vlaamse werknemer 
- (ENQ.: niet voorlezen) mag geen verschil uitmaken 
- weet niet 
 
v88 De volgende vraag gaat over het beleid van de overheid met betrekking tot immigra-
tie, dit wil zeggen het toelaten van buitenlanders om zich hier te vestigen. Kan u aange-
ven welk migratiebeleid uw goedkeuring wegdraagt. U kan kaart 88 gebruiken. Het cijfer 
1 staat voor ‘alle immigratie stoppen’ en het cijfer 7 voor ‘alle immigratie toelaten’. U kan 
ook een tussenliggend cijfer noemen. Welk beleid draagt uw goedkeuring weg voor… 
1. Voor mensen die afkomstig zijn uit de Europese Unie 
2. voor mensen die afkomstig zijn uit Polen 
3. voor mensen die afkomstig zijn uit Rusland 
4. voor mensen die afkomstig zijn uit Roemenië 
5. voor mensen die afkomstig zijn uit Albanië 
6. voor mensen die afkomstig zijn uit Kosovo 
7. voor mensen die afkomstig zijn uit landen buiten Europa 
 
1. Alle immigratie stoppen 
2. 
3.  
4. 
5. 
6. 
7. Alle immigratie toelaten 
77 wn 
88 ga 
 
v96 Sociale uitsluiting kan zich voordoen op vele terreinen zoals zelden of nooit aan een 
job geraken, slechte huisvesting, minder kansen in het onderwijs, afgesloten zijn van 
sociaal contact enz. 
Geef voor de hierna opgesomde groepen aan of deze volgens u op geen enkel terrein, op 
sommige terreinen of op alle terreinen sociaal uitgesloten zijn. U kan kaart 96 gebruiken 
om te antwoorden. 
 
17. Migranten 
1. Op geen enkel terrein sociaal uitgesloten 
2. Op sommige terreinen sociaal uitgesloten 
3. Op vele terreinen sociaal uitgesloten 
4. Op alle terreinen sociaal uitgesloten 
7. wn 
8. ga 
 
v111 Kan u zeggen in welke mate u akkoord gaat met volgende stellingen? Gebruik kaart 
111. 
5. de overheid doet meer voor de migranten dan voor de landgenoten die er wonen. 
1. Helemaal oneens 
2. Oneens 
3. Noch eens noch oneens 
4. Eens 
5. Helemaal eens 
7. geen mening    
8. ga 
 
 
2003 
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v92 Wilt u nu dit blad 1 bekijken? Daarop staat een lijst met wat mensen vandaag kun-
nen ervaren als problemen. Wilt U onder deze problemen de voor u vijf belangrijkste 
aanduiden? Begint u maar met de onderwerpen die voor u onbelangrijk zijn te schrappen 
op dit blad. 
 
6 De vreemdelingen 
0. niet aangeduid 
1. aangeduid 
 
14 Racisme 
0. niet aangeduid 
1. aangeduid 
 
v93 Van deze vijf problemen die voor u belangrijk zijn, welk vindt u nu het belangrijkste? 
 
V94 En welk van deze vijf vindt u het tweede belangrijkste? 
 
V95 En welk vindt u het derde belangrijkste probleem? 
 
 
2004  
 
Ik ga u nu een aantal uitspraken voorlezen over migranten. Hieronder verstaan we vooral 
Turken en Marokkanen. Kan u voor iedere uitspraak zeggen in welke mate u het er mee 
eens bent of niet? Op kaart 30 vindt u de antwoordmogelijkheden terug. 
In welke mate bent u het eens of oneens met… 
 
v96_2 Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_3 Moslimsgezinnen zijn over het algemeen heel gastvrij 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_4 De migranten komen hier profiteren van onze sociale zekerheid 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_1 De migranten dragen bij tot de welvaart van ons land 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_5 Moslims zijn een bedreiging voor onze cultuur en gebruiken 
1. Volledig eens 
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2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_6 De aanwezigheid van verschillende culturen is een verrijking van onze samenle-
ving 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_7 Als het aantal arbeidsplaatsen vermindert moet men de migranten naar hun eigen 
land terugsturen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_8 Wij zouden buitenlanders die zich in België vestigen hartelijk welkom moeten he-
ten 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_9 Vreemdelingen die meer dan vijf jaar legaal in België wonen moeten gemeentelijk 
stemrecht krijgen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_10 Mensen die tot etnische minderheden behoren moeten onder elkaar huwen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_12 Als men Turken en Marokkanen beter leert kennen, dan blijken dat over het al-
gemeen vriendelijke mensen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_11 Vreemdelingen die zich hier vestigen moeten zich aanpassen aan de cultuur en 
de gebruiken van ons land 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
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4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v96_13 Islamitische meisjes en vrouwen moeten overal een hoofddoek kunnen dragen 
1. Volledig eens 
2. Eens 
3. Noch oneens, noch eens 
4. Oneens 
5. Volledig oneens 
 
v160 De volgende vraag gaat over iets heel anders. Tegenwoordig hoor je wel eens spre-
ken over gemeentelijk stemrecht voor migranten. De meningen kunnen nogal eens ver-
schillen als het daarover gaat. U kan met behulp van deze antwoordkaart zeggen wat U 
denkt. Welke uitspraak op kaart 52 sluit het dichtst aan bij uw mening? Ik zal alle ant-
woordmogelijkheden eens voorlezen. 
 
Vreemdelingen die hier vijf jaar lang aan een stuk wettelijk verblijven: 
 
1 …mogen gemeentelijk stemrecht krijgen 
2 …kunnen alleen gemeentelijk stemrecht krijgen als ze verklaren dat ze de grondwet en 
de wetten van het Belgisch volk naleven 
3 …kunnen alleen gemeentelijk stemrecht krijgen als ze verklaren dat ze de grondwet en 
de wetten van het Belgisch volk naleven én het verdrag ter bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden 
4 … mogen geen gemeentelijk stemrecht krijgen 
7 geen mening (ENQ: NIET VOORLEZEN) 
8 geen antwoord (ENQ: NIET VOORLEZEN) 
 
 

7. CLEO (2004) 

 
Voici un certain nombre d’opinions que nous avons recueillies. Pour chacune d’elles, pou-
vez-vous m'indiquez votre degré d'accord ou de désaccord : 
 
144. Les immigrés doivent avoir les mêmes droits que les Belges 
Tout à fait d’accord 
Plutôt d’accord 
Plutôt pas d’accord 
Pas du tout d’accord 
Sans avis 
 
Voici différentes opinions que l’on entend parfois à propos des immigrés. Pouvez-vous me 
dire si, personnellement, vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune de ces opi-
nions ?  
167.  Les immigrés contribuent à la prospérité économique du pays 
Tout à fait d’accord 
Plutôt d’accord 
Plutôt pas d’accord 
Pas du tout d’accord 
Sans avis 
 
168. Si les possibilités d’emploi diminuent en Belgique il faut renvoyer les travailleurs 
immigrés dans leur propre pays  
Tout à fait d’accord 
Plutôt d’accord 
Plutôt pas d’accord 
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Pas du tout d’accord 
Sans avis 
 
169. Les expulsions de demandeurs d’asile ne sont pas assez nombreuses 
Tout à fait d’accord 
Plutôt d’accord 
Plutôt pas d’accord 
Pas du tout d’accord 
Sans avis 
 
170. Les étrangers résidant depuis cinq ans dans une commune doivent pouvoir voter 
aux élections communales 
Tout à fait d’accord 
Plutôt d’accord 
Plutôt pas d’accord 
Pas du tout d’accord 
Sans avis 
 
 
 


