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Dit overzicht van de politieke opiniepeilingen in België in 1983 is geru
briceerd volgens de grote beleidssectoren : buitenlandse politiek, sociale 
politiek, economische politiek, financiële politiek, binnenlandse politiek 
en culturele politiek. Peilingen die weinig of geen betrekking hebben op 
de Belgische politiek als dusdanig zijn ondergebracht in de rubriek 
« Andere peilingen ». 

In de inventaris wordt van elke peiling de titel gegeven, een beknopte 
omschrijving van de inhoud, het instituut dat de peiling doorvoerde, het 
tijdstip van de bevraging, de omvang en de aard van de steekproef, het 
aantal vragen, de opdrachtgever en de bibliografische gegevens van de 
publikatie(s). Het teken X staat voor vertrouwelijk of onbekend. Het 
onderzoek naar de publikaties werd afgesloten op 31 mei 1984. De 
samensteller dankt de peilingsinstituten voor hun waardevolle mede
werking bij het opstellen van deze inventaris. 

• Voor de overzichten van : 

1974 zl1i : Res Publica, 1975, nr. 3, blz. 433-442 ; 

1975 zie : Res Publica, 1976, nr. 3-4, blz. 497-506 ; 

1976 zie : Res Publica, 1977, nr. 2, blz. 373-382 ; 

1977 zie : Res Publica, 1978, nr. 2, blz. 367-376 ; 

1978 zlie : Res Publica, 1979, nr. 2, blz. 371-387 ; 

1979 zie : Res Publica, 1980, nr. 3, blz. 505-521 ; 

1980 zie : Res Publica, 1981, nr. 2-3, blz. 409-426 ; 

1981 zie : Res Publica, 1982, nr. 2, blz. 353-370 ; 

1982 zie : Res Publica, 1983, nr" 2-3,. blz. 495-522. 
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A. BUITENLANDSE POLITIEK. 

0. Algemeenheden. 

a) Verwachtingen voor 1984. 

Houdingen en meningen van de Belgen ten aanzien van 1984; de 
sociale conflicten, internationale conflicten, het gevaar voor een nieuwe 
wereldoorlog. 

DIMARSO. November 1983. Nationale representatieve steekproef van 
995 Belgen van 15 jaar en ouder. Zes vragen. Opdrachtgever: DIMARSO
GALLUP. 

Publikatie: De Morgen, 29 december 1983. 

2. Europese politiek. 

a) De publieke opinie in de Europese Gemeenschap in het voorjaar van 1983. 

De algemene stemming onder de Europeanen : de ontwikkeling van de 
toestand van het land en van de financiële toestand van het eigen huis
houden ; de gevoelens van tevredenheid en geluk ; de fundamentele 
houding ten opzichte van de maatschappij ; het herstel van de volledige 
werkgelegenheid of het voortduren van de werkloosheid. Politieke argu
menten en standpunten : belangstelling voor de politiek ; de invloed van 
de media ; de nationale trots ; vrede, het belangrijkst ; de belangrijkste 
maatschappelijke en politieke knelpunten. De houding ten aanzien van 
Europa en de Europese Gemeenschap ; de landen van de Gemeenschap 
waarmee men zich het nauwst verbonden voelt. De Spanjaarden en de 
Portugezen tegenover het vooruitzicht van de toetreding. 

DIMARSO. 28 maart - 13 april 1983. Nationale representatieve steek
proef van 1.038 Belgen van 15 jaar en ouder. Honderddrieentwintig 
vragen. Opdrachtgever: Commissie van de Europese Gemeenschap. 

Publikatie : Eurobarometer nr. 19, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, Brussel, 1983. 

b) De publieke opinie in de Europese Gemeenschap in het najaar van 1983. 

De verwachtingen voor 1984 ; de algemene stemming onder de Euro
peanen. De belangrijkste maatschappelijke en politieke knelpunten. De 
houding ten aanzien van Europa en de Europese Gemeenschap, voor of 
tegen de Europese eenmaking. Het Europees parlement en de verkiezingen 
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van juni 1984 ; het beeld van het Europees parlement ; het belang dat 
men hecht aan de Europese verkiezingen en het voornemen om te gaan 
stemmen. De Spanjaarden en de Portugezen tegenover het vooruitzicht 
van de toetreding. De houdingen van de Eurepeanen ten aanzien van de 
ontwikkeling van de derde wereld. 

DIMARSO. 27 september - 14 oktober 1983. Nationale representatieve 
steekproef van 995 Belgen van 15 jaar en ouder. Zeventig vragen. 
Opdrachtgever: Commissie van de Europese Gemeenschap. 

Publikatie : Eurobarometer nr. 20, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, Brussel, 1983. 

3. Politiek ten overstaan van de ontwikkelingslanden. 

a) De derde wereld en de crisis. 

Aanduiding van de verantwoordelijken voor de moeilijkheden in de 
derde wereld. Aanduiding van de categorieën die het best hulp kunnen 
verlenen. Houding ten aanzien van de informatie die men zou moeten 
bieden omtrent de derde wereld. Aanduiding van het prioritaire probleem. 
Houding ten aanzien van de hulpverlening. Houding ten aanzien van 
mogelijke oplossingen van de problemen in de derde wereld. 

SERVICE D'ENQUETES ET DE SONDAGES - UCL. Oktober 1981-
april 1982. Representatieve steekproef van 822 Franstalige Belgen. Aan
tal vragen : X. Opdrachtgever : « Entraide et Fraternité » a.s.b.1. en 
« Action pour vivre ensemble» a.s.b.l. 

Publikatie : La Libre Belgique en Le Soir, 14 januari 1983. 

5. Defensiepolitiek. 

a) Kernraketten. 

Houding tegenover de opstelling van kernraketten in België voor een 
betere verdediging van België en Europa. 

IAO-ICSOP. Juni 1983. Nationale representatieve steekproef van 1.000 
Belgen van 18 jaar en ouder. Acht vragen. Opdrachtgever : Pourquoi 
Pas? 

Publikatie: Pourquoi Pas?, 19 oktober 1983 en Le Soir en De Stan
daard, 20 oktober 1983. 
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b) Kernraketten. 

Opinie betreffende het bestaan van een machtsonevenwicht tussen beide 
machtsblokken. Houding tegenover maatregelen om dit eventueel machts
onevenwicht, -evenwicht te herstellen, behouden. Houding tegenover de 
plaatsing van kernwapens in België. 

INSTITUTE MARKETING RESEARCH (IMR). September 1983. 
Nationale representatieve steekproef van 1.376 Belgen van 15 jaar en 
ouder. Zesentwintig vragen. Opdrachtgever : Panorama. 

Publikatie : Panorama, 13 september 1983. 

c) Kernraketten. 

Houding tegenover het plaatsen van de Euro-raketten bij een eventuele 
mislukking van de onderhandelingen in Genève. Houding tegenover de 
acties van de Belgische regering bij een eventuele mislukking van de onder
handelingen. Houding tegenover het plaatsen van de kernraketten, zijnde 
het Nato-voorstel, na het mislukken van de onderhandelingen door de 
Belgische regering. Houding tegenover de installatie van kruisraketten op 
Belgisch grondgebied als zijnde een garantie voor meer vrede en veiligheid. 
Houding tegenover een eenzijdige stap naar ontwapening van België door 
het niet installeren van de raketten. 

INSTITUTE MARKETING RESEARCH (IMR). 17-22 oktober 1983. 
Representatieve steekproef van 491 Vlamingen. Aantal vragen : X. 
Opdrachtgever : BRT - « Het Kraaienest ». 

Niet gepubliceerd. 

d) Kernraketten. 

Houding tegenover het beslissingsniveau inzake de opstelling van kern
raketten : Europa, Belgfë. Houding tegenover de opstelling van de kern
raketten. 

MARKETING UNIT. Opdrachtgever : l'Agence Publicité Nouvelle. 

Publikatie: La Dernière Heure, 21 oktober 1983. 
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B. SOCIALE POLITIEK. 

0. Algemeenheden. 

a) De minderbedeelden en de crisis. 

Aanduiding van de verantwoordelijken voor de crisis. Aanduiding van 
mogelijke oplossingen voor de crisis. Houding ten aanzien van mogelijke 
vormen van hulpverlening aan de minderbedeelden. Houding tegenover 
de vreemdelingen als oorzaak van de werkloosheid. 

SERVICE D'ENQUETES ET DE SONDAGES - UCL. Oktober 1981-
april 1982. Representatieve steekproef van 822 Franstalige Belgen. Aantal 
vragen : X. Opdrachtgever : « Entraide et Fraternité» a.s.b.l. en « Action 
pour vivre ensemble » a.s.b.l. 

Publikatie: La Libre Belgique en Le Soir, 14 januari 1983 . 

b) Zie peiling A.O.a., C.O.a. 

2. Tewerkstellingsbeleid. 

a) Werkloosheid. 

Inhoud : zie titel. 

SOBEMAP. 17-19 mei 1983. Representatieve steekproef van 1.036 
Franstalige Belgen van 18 jaar en ouder. Vier vragen. Opdrachtgever : 
Le Vif. 

Publikatie : Le Vif. 

b) Vr011wendiscriminaties. 

Discriminaties in het werk waargenomen door vrouwen. 

DIMARSO. December 1983. Nationale representatieve steekproef van 
600 werkende vrouwen van 18 jaar en ouder. Vierenveertig vragen. 
Opdrachtgever : Europese Economische Gemeenschap. 

Publikatie : X. 

4. Sociale zekerheid. 

a) De Belgen en hun pensioen. 

De verwachtingen met betrekking tot het ontvangen van een later pen
sioen. Houding tegenover het zich verzekeren van een complementair pen-
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sioen. Houding tegenover een complementair pensioen in overheids- of 
privé-handen. 

IAO-ICSOP. September 1983. Nationale representatieve steekproef van 
1.632 Belgen van 18 jaar en ouder. Drieentwintig vragen. Opdrachtgever : 
Echo de la Bourse - Agefi. 

Publikatie : L'Echo de la Bourse, Epargner et investir, z.p., oktober 
1983. 

7. Huisvesting. 

a) De Belgen en hun woning. 

De motieven die de Belgische bevolking tot het huren of kopen van 
een woning aanzetten. De redenen om van de bouw van een woning af 
te zien. 

SOBEMAP. 20 september - 8 oktober 1982. Nationale representatieve 
steekproef van 1.000 gezinshoofden. Aantal vragen : X . Opdrachtgever : 
SOBEMAP en het Algemeen Belgisch Eigenaarssyndicaat. 

Publikatie : Pourquoi Pas?, 23 maart 1983 . 

9. Het verbruik. 

a) Zie peiling C.O.a., D.1.a. 

C. ECONOMISCHE POLITIEK. 

0. Algemeenheden. 

a) Bestaansonzekerheid en tertiaire inkomensverdeling. 

Vragen over : gezondheid, tewerkstelling, opleiding, financiële zeker
heid, gezinsinkomen en samenstellende delen, consumptie collectieve goe
deren. 

DIMARSO. Eerste helft van 1983. Representatieve steekproef van 
5.000 Vlaamse gezinnen. Zestig vragen. Opdrachtgever: UFSIA - Centrum 
Sociologisch Beleid. 

Publikatie : X . 
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2. Organisatie van de economie. 

a) Zie peiling E.O.d., E.1.a. 

6. Energiepolitiek. 

a) Evaluatie van de sensibiliseringscampagne voor energiebehoud in Wallonië. 

De impact van een campagne voor energiebesparingen. Meting van 
de veranderingen in het verbruik die aan de campagne kunnen worden 
toegeschreven. 

UNIOP-INUSOP. 2 juni - 11 juli 1983 en van 1-21 oktober 1983. 
Representatieve steekproeven van 2 X 1.500 inwoners van Wallonië van 
18 jaar en ouder. Vijftien vragen. Opdrachtgever : X. 

Publikatie: UNIOP-INUSOP rapport, november 1983 . 

b) De Belgen en de energieproblemen. 

Houding tegenover de energieproblemen. Reactie op de energiepolitiek 
die door België wordt gevoerd. Bevoorrading (Algerije, Nederland, Rus
land). Houding tegenover besparingen op het vlak van de bevoorrading. 
Globaal energiebeleid (industrieel en huishoudelijk). 

UNIOP-INUSOP. 14 juni - 11 juli 1983. Nationale representatieve steek
proef van 2.000 Belgen van 18 jaar en ouder. Negenendertig vragen. 
Opdrachtgever : Staatssecretariaat voor Energie. 

Publikatie : UNIOP-INUSOP rapport, juni 1983, De Standaard en 
De Morgen, 21 september 1983. 

8. Streekontwikkeling. 

a) Zie peiling E.3.a., E.3.b. 

9. Industriële politiek. 

a) Cockerill-Sambre. 

Aanduiding van de verantwoordelijken voor de huidige situatie bij 
Cockerill-Sambre. Houding tegenover nieuwe overheidshulp om Cockerill
Sambre te redden. Houding tegenover een failliet verklaring van CS. 
Houding tegenover het principe van een loonsverlaging. Houding tegen
over de regionalisering van de staalnijverheid. 
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SOBEMAP. Maart 1983. Nationale representatieve steekproef van 695 
Belgen. Aantal vragen : X. Opdrachtgever: X. 

Publikatie : De Standaard, 9 maart 1983. 

b) Zie peiling E.O.e. 

D. FINANCIELE POLITIEK. 

1. Investeringen en sparen. 

a) De evolutie van de gezinsbestedingen. 

In welke mate wordt er in een Belgisch gezin gespaard. De uitgave aan 
verbruiksgoederen (voeding, medische verzorging, verwarmingskosten, 
auto). Waarin wordt er geïnvesteerd. 

UNIOP-INUSOP. 6-20 september 1982. Nationale representatieve 
steekproef van 1.858 Belgen van 18 jaar en ouder. Zevenenveertig vragen. 
Opdrachtgever: X. 

Publikatie : UNIOP-INUSOP rapport, januari 1983. 

3. Fiscale politiek. 

a) Zie peiling E.1.b. 

E. BINNENLANDSE POLITIEK. 

0. Algemeenheden. 

a) Ba-rometer van de populariteit der politici. 

Aanduiding van de politicus die tijdens de volgende maanden een belang
rijke rol kan spelen. 

MARKETING UNIT. 12-18 april 1983. Nationale representatieve 
steekproef van 1.121 Belgen van 18 jaar en ouder. Een vraag. Opdracht
gever : Pourquoi Pas ? 

Publikatie : Pourquoi Pas?, 27 april 1983. 

b) Populariteit van politici. 

Inhoud : zie titel. 
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SOBEMAP. Mei 1983. Representatieve steekproef van 752 Franstalige 
Belgen van 18 jaar en ouder. Aantal vragen: X. Opdrachtgever: X. 

Niet gepubliceerd. 

c) Barometer van de populariteit der politici. 

Aanduiding van de politicus die tijdens de volgende maanden een belang
rijke rol kan spelen. 

MARKETING UNIT. 6-13 oktober 1983. Nationale representatieve 
steekproef van 1.000 Belgen van 18 jaar en ouder. Een vraag. Opdracht
gever : Pourquoi Pas ? 

Publikatie: Pourquoi Pas?, 26 oktober 1983. 

d) Politieke actualiteit. 

Houding tegenover de benoeming van José Happart tot burgemeester. 
Houding tegenover de regionalisatie. Houding tegenover de regionalisering 
van de vijf nationale sectoren. Houding tegenover de oorzaak van commu
nautaire conflicten. Houding tegenover het statuut van Brussel. Houding 
tegenover de toekomstige staatsvorm. 

IAO-ICSOP. 29 januari 1983. Nationale representatieve steekproef 
van 1.169 Belgen van 18 jaar en ouder. Eenentachtig vragen. Opdracht
gever : Station lndépendante Satellite (SIS). 

Publikatie: La Libre Belgique en La Dernière Heure, 4 februari 1983. 

e) Politieke actualiteit. 

Houding tegenover de taal- en communautaire problemen in België. Aan
duiding van de provincie waartoe de Voerstreek behoort. Houding tegen
over de benoeming van José Happart tot waarnemend burgemeester. Deel
name aan betogingen in de Voerstreek. Houding tegenover het commu
nautariseren van de economische crisis. Aanduiding van de verantwoorde
lijken voor de problemen van Cockerill-Sambre. Houding tegenover de fede
ralisering. Houding tegenover het behoud van België. Houding tegenover 
een zelfstandig Vlaanderen/Wallonië. 

ITC-PLUS. 2 mei - 3 juni 1983. Nationale representatieve steekproef 
van 1.200 Belgen. Zevenentwintig vragen. Opdrachtgever: Humo. 

Publikatie: Humo, 13 en 20 oktobre 1983. 
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f) Politieke actualiteit. 

Houding ten aanzien van de economische crisis. De bereidwilligheid om 
uit de crisis te geraken. Houding ten aanzien van de mate waarin men 
geïnformeerd wordt over het regeringsplan ter bestrijding van de crisis. 
Kennis van het regeringsplan. 

SOBEMAP. 17-21 oktober 1983. Nationale representatieve steekproef 
van 1.017 Belgen van 18 jaar en ouder. Aantal vragen : X. Opdrachtgever : 
International Advertising Association. 

Publikatie: Pourquoi Pas?, 16 november 1983. 

g) Politieke actualiteit. 

Welke zijn de belangrijkste bekommernissen waarmee de Belg zich 
geconfronteerd voelt : aanduiding ervan aan de hand van een lijst van 
20 bekommernissen die een breed spectrum van onderwerpen omvat : 
sociaal-economisch, familiaal, vrije tijd, rechten en vrijheden, Derde 
Wereld, politiek, energie, bewapening. 

MARKETING UNIT. Tijdstip van bevraging: X. Omvang van de 
steekproef : X. Eén vraag. Opdrachtgever : Pourquoi Pas ? 

Publikatie : Pourquoi Pas?, 23 februari 1983. 

1. Organisatie van de Staat. 

a) De Luxemburgers en het provincialisme. 

Kiesintenties. Houding tegenover de regionalisering. Houding tegenover 
een toekomstige staatsorganisatie. Houding tegenover de economische toe
komst van Luxemburg. 

IAO-ICSOP. 26 februari - 6 maart 1983. Representatieve steekproef 
van 550 inwoners van de provincie Luxemburg van 18 jaar en ouder. 
Vierentwintig vragen. Opdrachtgever : Mouvement luxembourgeois pour 
Ie fédéralisme provincial (MLFP). 

Publikatie : Pourquoi Pas ?, Vers l'Avenir en La Libre Belgique, 
23 maart 1983. 

b) De toekomst van Brussel. 

Houding tegenover een nauwe band met Vlaanderen of Wallonië op 
cultureel gebied. Houding tegenover een nauwe band met Vlaanderen of 
Wallonië op economisch vlak. Houding tegenover Brussel als scheids-
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rechter tussen Vlaanderen en Wallonië. Kiesintenties ten aanzien van 
nieuwe lijsten: UDRT met Nols, bepaalde liberalen, FDF'ers en PSC'ers; 
PRL met Nols. Brussel blijft de hoofdstad van België. Houding tegenover 
Brussel als zijnde onafhankelijk van de andere gewesten. Houding tegen
over een fusie met Vlaanderen of Wallonië. Houding tegenover een eigen 
fiscaliteit . 

IAO-ICSOP. 27-30 mei 1983. Representatieve steekproef van 493 inwo
ners van Brussel en de 19 randgemeenten van 18 jaar en ouder. Dertien 
vragen. Opdrachtgever : Pourquoi Pas ? 

Publikatie : Pourquoi Pas?, 15 juni 1983. 

c) Zie peiling E.o.d., E.O.e. 

3. Regionale en plaatselijke instellingen. 

a) Luik en haar omgeving, huidige situatie en perspectieven voor de toekomst. 

Houding tegenover de huidige economische toestand van de Luikse 
regio. Aanduiding van de verantwoordelijken voor de slechte economische 
toestand van de streek. Aanduiding van de oorzaken van de huidige econo
mische toestand. Houding tegenover de mogelijke gevolgen van een regio
nalisering van de vijf nationale sectoren voor de Luikse regio. Houding 
tegenover een toenemende staatsinterventie in Luikse bedrijven. Houding 
tegenover de invloed van de opkomende milieubeweging op de econo
mische situatie. Aanduiding van de oorzaken van het financieel deficiet 
van Luik. Houding tegenover de toekomst van de streek. 

CENTRE LIEGEOIS D'ETUDE DE L'OPINION. 18-23 september 
1982. Representatieve steekproef van 507 inwoners van het arrondisse
ment Luik van 18 jaar en ouder. Veertien vragen. Pourquoi Pas? 

Publikatie: Pourquoi Pas?, 19 januari 1983. 

b) Bergen en haar omgeving, huidige situatie en perspectieven voor de toekomsf. 

Houding ten aanzien van de huidige economische toestand van de Ber
gense regio. Aanduiding van de verantwoordelijken voor de slechte econo
mische toestand van de streek. Aanduiding van de oorzaken van de hui
dige economische toestand. Houding tegenover staatsinterventies in 
Bergense bedrijven. Houding tegenover de idee om Bergen tot hoofdstad 
van cultureel Wallonië uit te roepen. Aanduiding van de oorzaken van het 
financieel deficiet van Bergen. Houding tegenover grote openbare werken 
in Groot-Bergen. Houding ten aanzien van de toekomst van de streek. 
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SERVICE D'ENQUETES ET DE SONDAGES - UCL. Maart 1983. 
Representatieve steekproef van 624 inwoners van Bergen. Veertien vragen. 
Opdrachtgever : Pourquoi Pas ? 

Publikatie : Pourquoi Pas?, 18 mei 1983. 

4. Politieke partijen. 

a) Associaties en politieke partijen. 

Relaties tussen associaties en de politieke partijen. 

IAO-ICSOP. Oktober 1983. Representatieve steekproef van de inwo
ners van Vlaanderen van 18 jaar en ouder. Zeventien vragen. Opdracht
gever : X. 

Niet gepubliceerd. 

5. Verkiezingen. 

a) Kiesintenties. 

Voor welke partij men nu zou stemmen. 

IAO-ICSOP. Januari 1983. Nationale representatieve steekproef van 
1.000 Belgen van 18 jaar en ouder. Twee vragen. Opdrachtgever: X. 

Publikatie : De Standaard, 25 januari 1983 en Gazet van Antwerpen, 
31 januari 1983. 

b) Kies intenties. 

Kiesintenties zonder aparte lijst Nols en indien burgemeester Nols met 
een eigen lijst aan de verkiezingen zou deelnemen. Hypothese betreffende 
een politieke herstructurering van Brussel en het arrondissement Halle
Vilvoorde. 

IAO-ICSOP. 10-13 maart 1983. Representatieve steekproef van de kies
gerechtigde bevolking van het arrondissement Brussel. Twaalf vragen. 
Opdrachtgever : Pourquoi Pas ? en X. 

Publikatie: Pourquoi Pas?, 30 maart 1983. 

c) Kiesintenties in de gemeente Cen•t. 

Voor wie men nu zou stemmen nadat de Raad van State de gemeente
raadsverkiezingen van oktober 1982 vernietigd had en men opnieuw 
diende te stemmen op 24 april 1983. Kiesintenties voor de komende 
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kamerverkiezingen. Aanduiding van gewenste partijcoalities op gemeen
telijk en nationaal vlak. 

DIMARSO. 15-18 april 1983. Representatieve steekproef van 400 
inwoners van het kiesarrondissement Gent van 18 jaar en ouder. Zes vra
gen. Opdrachtgever : Vlaamse Uitgeversmaatschappij. 

Publikatie : De Standaard, 22 april 1983. 

d) Het fenomeen Nols. 

Nols en de eventuele allianties. 

IAO-ICSOP. April 1983. Representatieve steekproef van de kiesgerech
tigde bevolking van Brussel-Halle-Vilvoorde. Negen vragen. Opdracht
gever: X. 

Publikatie : Pourquoi Pas?, 25 mei 1983. 

e) Kiesintenties in Vlaanderen. 

Inhoud : zie titel. 

IAO-ICSOP. 18 april - 2 mei 1983. Representatieve steekproef van 1.008 
Vlamingen van 18 jaar en ouder. Twee vragen. Opdrachtgever : Het Laatste 
Nieuws. 

Publikatie: Het Laatste Nieuws, 7 en 8 mei 1983. 

f) Kiesintenties. 

Inhoud : zie titel. 

SOBEMAP. Mei 1983. Representatieve steekproef van 752 Franstalige 
Belgen van 18 jaar en ouder. Aantal vragen: X. Opdrachtgever : X. 

Niet gepubliceerd. 

g) Kiesintenties. 

1 Voor welke partij men zou stemmen. 

IAO-ICSOP. 15-18 juni 1983. Representatieve steekproef van 1.787 
Belgen van 18 jaar en ouder in Vlaanderen en Wallonië. Twee vragen. 
Opdrachtgever : La Libre Belgique en X. 

Publikatie: La Libre Belgique, 13 juli 1983. 

h) Kiesintenties. 

Inhoud : zie titel. 
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SOBEMAP. 12-15 september 1983. Representatieve steekproef van 
1.500 Franstalige Belgen van 18 jaar en ouder. Aantal vragen: X. 
Opdrachtgever : X. 

Niet gepubliceerd. 

i) Kiesintenties. 

Voor welke partij zou men nu stemmen. Voor welke partij stemde men 
bij de laatste verkiezingen. 

DIMARSO. Elke maand. Nationale representatieve steekproef van 
1.200 kiezers . Twee vragen. Opdrachtgever : X. 

Publikatie : in algemene dagbladpers opgenomen. 

j) Kiesintenties. 

Inhoud : zie titel. 

IAO-ICSOP. Gans het jaar. Nationaal representatieve steekproef van 
de kiesgerechtigde bevolking van België. Twee vragen. Opdrachtgever : X. 

Niet gepubliceerd. 

k) Zie peiling E.1.b. 

8. Taalproblemen en minderheden. 

a) Zie peiling E.O.e. 

9. Handhaving van de orde. 

a) De Belgen en hun veiligheid. 

Indruk betreffende een toename van het banditisme. Houding ten aan
zien van het optreden van politie en rijkswacht ter bestrijding van het 
banditisme. In welke mate en welke concrete voorzorgen heeft men geno
men om zich te beschermen tegen de verschillende vormen van banditisme. 
Voornemen om concrete beschermingsmaatregelen te nemen. Houding 
tegenover een gemeenschappelijk verdedigingssysteem. 

IAO-ICSOP. 10-14 oktober 1983. Nationale representatieve steekproef 
van 1.200 Belgen van 20 jaar en ouder. Zeven vragen. Opdrachtgever : 
Pourquoi Pas ? 

Publikatie: Pourquoi Pas?, 26 oktober 1983. 
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11. Vreemdelingenproblemen. 

a) Burgemeester Nols en de aparte scholen in Schaarbeek. 

Opinie van het Belgisch publiek over de stellingname van burgemeester 
Nols ten aanzien van de scholen van de gemeente Schaarbeek, op de door 
deze maatregelen geviseerde personen, op de intentie deze maatregelen 
uit te breiden in andere Belgische gemeenten en tenslotte de evaluatie van 
de mate van instemming van het Belgisch publiek met zulke maatregelen. 

DIMARSO. 1-6 april 1983. Nationale representatieve steekproef van 
517 Belgen van 15 jaar en ouder. Vier vragen. Opdrachtgever : X. 

Publicatie : X . 

13 . Verkeersproblematiek. 

a) Imago van SABENA bij het Belgisch publiek. 

Studie over de voldoening van de reizen met SABENA-vlucht, de ver
houding tussen de aangeboden dienst en de toegepaste tarieven, over de 
internationale faam van SABENA evenals over het bestaansrecht van deze 
maatschappij . 

DIMARSO. 18-30 april 1983. Nationaal representatieve steekproef van 
965 Belgen van 15 jaar en ouder. Zes vragen. Opdrachtgever : Trends
Tendances. 

Publikatie: Trends-Tendances, 19 mei 1983. 

b) Het openbaar vervoer in de Brusselse agglomeratie. 

Verwachtingen betreffende het openbaar vervoer. 

IAO-ICSOP. December 1983. Representatieve steekproef van 1.654 
personen van 18 jaar en ouder in de Brusselse agglomeratie. Twee
entachtig vragen. Opdrachtgever : X. 

Niet gepubliceerd. 

c) Veiligheid op de weg. 

Veiligheid op de weg en de wegcode in het algemeen . 

UNIOP-INUSOP. Gedurende het hele jaar. Nationale representatieve 
steekproef van 2.000 Belgen van 18 jaar en ouder. Maximaal 30 vragen 
per jaar. Opdrachtgever : X. 

Niet gepubliceerd. 
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F. CULTUURPOLITIEK. 

1. Onderwijs. 

a) Het onderwijs in de provincie Luik. 

Houdingen en intenties in verband met het veranderen van schoolinstel
ling tijdens de hoger technische schoolopleiding. Motieven van verandering. 

IAO-ICSOP. Oktober 1983. Representatieve steekproef. Achttien vra
gen. Opdrachtgever : X. 

Publikatie : niet gepubliceerd. 

8. Massacommunicatie. 

a) Vrije radio's. 

Het luisteren naar vrije radio's. 

DIMARSO. Lente 1983. Representatieve steekproef van 1.000 Vlamin
gen. Aantal vragen: X. Opdrachtgever : BRT. 

Publikatie : X. 

b) Loka•le TV te Ottignies - Louvain-la-Neuve. 

Kennis van het bestaan van lokale TV. Kijkdichtheid van het lokale TV
station. Aanduiding van redenen voor het niet-kijken. Aanduiding van de 
favoriete onderwerpen in de lokale TV-uitzendingen. Houding ten aanzien 
van het type van uitzendingen. 

SERVICE D'ENQUETES ET DE SONDAGES - UCL. 10 oktober 
1982. Representatieve steekproef van 807 inwoners van Ottignies-Louvain
la-Neuve van 18 jaar en ouder. Aantal vragen : X. Opdrachtgever : La télé
vision communautaire TV-Com. 

Publikatie: La Cité, 23 februari 1983, Le Soir, 4 maart 1983. 

10. Toerisme. 

a) De vakantie van de Belgen. 

Het reële reisgedrag van de Belgen : tijdstip, vervoermiddel, reisformule. 
De droomvakantie van de Belgen : bestemming, reisgezelschap, vervoer
middel. Vrijetijdsbesteding tijdens de zomervakantie. 
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IAO-ICSOP. 18 april - 2 mei 1983 . Nationale representatieve steek
proef van 3.000 personen (Belgen en vreemdelingen) van 15 jaar en ouder. 
Negenentachtig vragen. Opdrachtgever: La Libre Belgique en Het Week
endblad. 

Publikatie : La Libre Belgique, 27 juni 1983 en Het Weekendblad, 
1 juli 1983. 

G. ANDERE PEILINGEN. 

a) Een reeks peilingen betreffende volgende onderwerpen. 

Europa, Europese partijen, fiscale amnestie, BRT en reclame-objectiviteit, 
jongeren en partijpolitiek, arbeidsherverdeling, bekendheid DIRV-actie. 

DIMARSO. Elke maand (januari-juni 1983). Representatieve steek
proef van 500 à 600 Vlamingen. Drie tot vijf vragen per onderwerp. 
Opdrachtgever: Christendemocratische Omroep (CDO) . 

Niet gepubliceerd. 

Adrèssenlijst van de opiniepeilingsinstituten. 

CENTRE LIEGEOIS D'ETUDE DE L'OPINION (CLEO) , Université 
de Liège, boulevard du Rectorat 7, Sart-Tilman, 4000 Liège. 

DIMARSO, Koloniënstraat 54, 1000 Brussel. 

IAO-ICSOP, Witvissenlaan 19, 1160 Brussel. 

ITC-PLUS, Lamorinierestraat 83, 2000 Antwerpen. 

MARKETING-UNIT, Louizalaan 430, 1050 Brussel. 

SERVICE D'ENQUETES ET DE SONDAGES - UCL, Place 
Montesquieu 1, 1348 Louvain-la-Neuve. 

SOBEMAP, Marsveldplein 5, 1050 Brussel. 

UNIOP-INUSOP, Johannalaan 44, 1050 Brussel. 

* 
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