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Statistiek Vlaanderen lanceert 2 nieuwe burgerbevragingen
Resultaten vanaf april beschikbaar
Vandaag krijgen 26.000 Vlamingen een uitnodiging in de bus om deel te nemen aan 1 van de 2
nieuwe burgerbevragingen van Statistiek Vlaanderen. De eerste meer algemene bevraging (SVbevraging) peilt naar de opvattingen en het gedrag van de Vlamingen rond diverse maatschappelijk
relevante thema’s. De tweede bevraging (Covid-19-bevraging) focust specifiek op de impact van de
Covid-19-crisis op de leefsituatie van de Vlamingen. De resultaten van deze bevragingen, die
dankzij de gebruikte hoogwaardige methodologie een uniek representatief beeld zullen geven van
de Vlamingen, worden vanaf april bekend gemaakt op de website van Statistiek Vlaanderen.
De eerste bevraging die Statistiek Vlaanderen vandaag opstart is de SV-bevraging. Het gaat om een
nieuwe algemene burgerbevraging waarbij minstens 2 keer per jaar ongeveer 6.000 inwoners van
het Vlaamse Gewest bevraagd worden over hun opvattingen, overtuigingen en gedrag rond diverse
maatschappelijk relevante thema’s. De geselecteerde personen krijgen een brief in de bus met een
uitnodiging om deze bevraging online in te vullen via de smartphone, tablet, laptop of desktop. Wie
niet online kan deelnemen, krijgt een schriftelijke vragenlijst toegestuurd.
Naast deze algemene SV-bevraging lanceert Statistiek Vlaanderen vandaag ook een bevraging
specifiek gericht op de impact van de Covid-19-crisis op de leefsituatie van de Vlamingen. Er is door
de Covid-19-pandemie een grote vraag ontstaan naar betrouwbare en actuele gegevens over de
impact van deze crisis op de bevolking. Om aan deze nood aan kwaliteitsvolle cijfers tegemoet te
komen, heeft Statistiek Vlaanderen beslist om ook een specifieke Covid-19-bevraging te organiseren
bij 20.000 burgers. Daarin wordt gevraagd naar de impact van de crisis op hun gezondheid, sociale
contacten, werksituatie, inkomen, onderwijs en woonsituatie.
De resultaten van beide bevragingen zullen dankzij de gebruikte hoogwaardige methodologie
voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Er wordt telkens gebruik gemaakt van een
toevalssteekproef op basis van het Rijksregister. Dat wil zeggen dat de deelnemers willekeurig
geselecteerd worden. Bovendien wordt er door de combinatie van online en papieren vragenlijsten
voor gezorgd dat ook personen die geen of onvoldoende digitale toegang hebben mee worden
opgenomen in de bevragingen. De combinatie van beide elementen zorgt ervoor dat de resultaten
een uniek representatief beeld geven van de houdingen, gedragingen en leefsituatie van de inwoners
van het Vlaamse Gewest.
Roeland Beerten, hoofdstatisticus van de Vlaamse overheid, kijkt alvast uit naar de resultaten: “Ik
ben verheugd dat deze bevragingen aan de hoogste kwaliteitsnormen zullen voldoen en dus een
uniek beeld zullen geven van hoe de Vlamingen de corona-crisis van het voorbije jaar hebben ervaren.
De Covid-19-bevraging en de meer algemene SV-bevraging zullen zorgen voor een databron met
kwalitatief hoogstaand cijfermateriaal voor beleidsmakers, bedrijven en burgers.”
Alle informatie die Statistiek Vlaanderen verzamelt op basis van deze burgerbevragingen is
beschermd door de privacy-wetgeving en het statistisch geheim. De gegevens worden op
gepseudonimiseerde wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium wordt

gewaarborgd. Hiertoe werkt Statistiek Vlaanderen samen met het Belgische statistiekbureau Statbel
en doet het beroep op een gespecialiseerd veldwerkbureau voor het drukwerk, verzendingen en
verwerking van de vragenlijsten. Statistiek Vlaanderen heeft zelf geen toegang tot de naam- en
adresgegevens van de deelnemers. Het veldwerkbureau zal alle persoonsgegevens na afloop van het
onderzoek onmiddellijk vernietigen.
De bevragingen zelf lopen tot maart 2021. Daarna worden de resultaten geanalyseerd. Vanaf april
zullen de resultaten gepubliceerd worden op de website van Statistiek Vlaanderen.

Voor meer informatie
Voor meer informatie over deze bevragingen:
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevraging
Contact: Jo Noppe I T 0491 92 40 82 I jo.noppe@vlaanderen.be
Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken
ontwikkelen, produceren en publiceren. Statistiek Vlaanderen wil deze Vlaamse openbare statistieken
via één portaalsite voor iedereen vlot toegankelijk maken zodat burgers, organisaties en bedrijven
beschikken over correcte en gedetailleerde informatie over Vlaanderen. Statistiek Vlaanderen heeft
als opdracht om alle openbare statistieken te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen en internationale principes rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid.

