OPINIEONDERZOEK VLAANDEREN:
ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S
OKTOBER 2013
TECHNISCH-STATISTISCH RAPPORT
Dit technisch-statistisch rapport omvat de technische specificaties, conform de
aanbevelingen van Febelmar, die toelaten om de kwaliteit van de opiniepeiling te
schatten en aldus de resultaten ervan op correcte wijze te interpreteren.
De gegevens werd in oktober 2013 verzameld via het iVOX onlinepanel.
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Technisch-statistische specificaties van het opinieonderzoek
1. Type peiling
• ad hoc online selfcompletion opinieonderzoek
2. Onderzoekspopulatie
• Kiesgerechtigde populatie Vlaanderen, 18 jaar en ouder op 25 mei 2014,
exclusief Brussel;
3. Dataverzamelingsmethode
• Exclusieve online bevraging o.b.v. 10 stellingen over actuele, maatschappelijke
vraagstukken.
4. Dataverzamelingsperiode
• De bevraging startte op 8 oktober 2013 en werd afgesloten op 25 oktober
2013;
5. Gemiddelde invultijd (streeftijd < 5 minuten)
• 03:58 minuten
6. Steekproefsamenstelling
• Vijf quotasteekproeven, geselecteerd o.b.v. het iVOX-panel, gewogen op
provinciaal kieskringniveau (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, OostVlaanderen en West-Vlaanderen, exclusief Brussel) en verwerkt i.f.v. de
electorale partijvoorkeur (kiesintentie) van oktober 2013.
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7. Steekproefgrootte
• Vlaanderen (excl. Brussel) – gewogen steekproef 3.787 (incl. blancostemmers
en onbeslisten);
• Kieskring Antwerpen – gewogen steekproef 1.064 (excl. blancostemmers en
incl. onbeslisten);
• Kieskring Limburg – gewogen steekproef 507 (excl. blancostemmers en incl.
onbeslisten);
• Kieskring Vlaams-Brabant – gewogen steekproef: 655 (excl. blancostemers en
onbeslisten);
• Kieskring Oost-Vlaanderen – gewogen steekproef: 863 (excl. blancostemmers
en onbeslisten);
• Kieskring West-Vlaanderen – gewogen steekproef: 698 (excl. blancostemmers
en onbeslisten);
8. Weging steekproeven
De vijf provinciale steekproeven werden afzonderlijk samengesteld en gewogen
op het niveau van de provinciale kieskringen (2014), leeftijd en geslacht
(interlaced) en herwogen op diploma, activiteitsgraad (beroepsactiviteit)
urbanisatie (verstedelijkingsgraad) en stemgedrag 2010;
Bij de samenstelling van de steekproef voor Vlaanderen, werden de resultaten
herwogen o.b.v. de verkiezingsuitslagen 2010 voor heel Vlaanderen;
9. Responsratio
• Aantal geselecteerde mailadressen (bruto): 23.148 kiesgerechtigde Vlamingen
(18+);
• Ontvangen mails: 22.977 (99,3% van geselecteerde respondenten);
• Geopende mails: 10.076 (43,9% van ontvangen mails);
• Niet-deelname: 570 (5,7% van geopende mails);
• Respons via website 5.791 (57,5% van geopende mails);
• Voltooide respons (geldigde enquêtes): 5.516;
• Nuttige, geselecteerde respons (in functie van de vooropgestelde quota,
gebaseerd op de samenstelling van de kiesgerechtige bevolking in Vlaanderen):
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3.787 respondenten proportioneel verdeeld over de vijf provinciale kieskringen
(exclusief Brussel);
10. Vragenlijst (in oorspronkelijke volgorde)
• Type: gesloten vragen (stellingen) met standaard, zesledige antwoordcategorie
(helemaal mee eens, eerder mee eens, geen mening, eerder mee oneens,
helemaal mee oneens, geen antwoord);
De antwoordcategorie
tabellen/grafieken.

‘geen

antwoord’

werd

niet

verwerkt

in

de

Bij vraag V01 (cfr. V01) werden de volgende afwijkende antwoordmogelijkheden
voorgelegd aan de respondenten: Het Europees bestuursniveau / het Belgisch
bestuursniveau / het Vlaams bestuursniveau / geen voorkeur / geen antwoord.
V01: Stel dat alle politieke beleidsbevoegdheden zouden worden uitgeoefend
door slechts één bestuursniveau; voor welk niveau zou dan kiezen?
V02 (stelling): De invloed van de islam is voelbaar in onze samenleving.
V03 (stelling): Vlaanderen zou als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet
kunnen overleven;
V04 (steliing): ‘De euro kost ons geld’ (Geert Wilders, PVV)
V05 (stelling): Turkije mag op termijn lid worden van de Europese Unie;
V06 (stelling): De islamitische cultuur is een verrijking voor de samenleving;
V07 (stelling): ‘Behalve oproepen tot geweld, moeten mensen alles kunnen
zeggen.’ (Thierry Baudet)
V08 (stelling): Immigratie heeft een positieve invloed op onze samenleving.
V09 (stelling): België staat te veel bevoegdheden en macht af aan de Europese
Unie;
V10 (stelling): Er moet een definitieve stop komen op de bouw van nieuwe
moskeeën in Vlaanderen;
• Vraag voor de herweging van de steekproef Vlaanderen: kiesgedrag 2010
Formulering: “Op zondag 13 juni 2010 vonden de verkiezingen voor het federale,
Belgische parlement plaats. We tonen u nu hierna opnieuw de lijsten voor de
kamer van volksvertegenwoordigers van 13 juni 2010 in de oorspronkelijke
volgorde. Op welke lijst heeft u in 2010 gestemd?”
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V15 – antwoordcategorieën
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS FEDERALE PARLEMENT
VERKIEZING VAN 13 JUNI 2010
Op welke lijst heeft u in 2010 gestemd?
☐ (lijst 1) Vlaams Belang
☐ (lijst 3) LDD
☐ (lijst 4) Open VLD
☐ (lijst 9) CD&V
☐ (lijst 10) sp.a
☐ (lijst 11) N-VA
☐ (lijst 13) Groen!
☐ (lijst 19) PVDA+
☐ andere lijst
☐ blanco stem / niet gestemd
☐ ik kan mij niet herinneren op welke lijst ik in 2010 heb gestemd
1.11. Pretesting vragenlijst
Prestesting van de vragenlijst vond plaats bij 12 testpersonen (fase-to-face) in de
week voor de lancering van het onderzoek, alsook voor de lancering, bij een 150tal online-respondenten. Gezien de generieke aard van de onderzochte populatie
(alle kiesgerechtigen van 18 jaar en ouder op 25 mei 2014) werd vooral gelet op
laagdrempeligheid van de stellingen in relatie tot hun eenduidige en
betekenisvolle inhoud.
1.12. Berekening en bewerking van de resultaten
• Weging o.b.v. provincie, leeftijd en geslacht (interlaced);
• Vervolgens werden de steekproeven herwogen op diploma, activiteitsgraad
(beroepsactiviteit), urbanisatie (verstedelijkingsgraad) en stemgedrag 2010;
• De herweging opiniepeiling Vlaanderen gebeurde i.f.v. stemgedrag o.b.v. van
de verkiezingsresultaten van de Federale verkiezingen van 13 juni 2010;
• Het globale aandeel van de categorie ‘geen antwoord’ (niet verwerkt bij de
weergave van de resultaten) bedroeg resp.:
V01: 3,6% - V02: 0,7% - V03: 2,1% - V04: 0,7% - V05: 1,7% - V06: 0,8% - V07:
0,7% - V08: 0,9% - V09: 2,4% - V10: 0,9%;
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