Vragenlijst: Pers-Bioscoop 2014-2015

Préférez-vous répondre à cette enquête en français ou en néerlandais ?
Wenst u deze enquête in het Nederlands of in het Frans te doen ?
1: Nederlands - néerlandais
2: Français - Frans

Het Centrum voor Informatie over de Media voert een onderzoek over de Belgische pers (zowel over de
geschreven pers als over de digitale versies van perstitels).
U werd geselecteerd om aan dit onderzoek mee te werken.
Als er iets niet duidelijk is, aarzel dan niet om hulp te vragen aan de enquêteur.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

1. ALGEMENE FILTERS

We gaan u titels tonen van uitgaven die verschijnen in België.
Het gaat om Nederlandstalige en Franstalige titels (en enkele Engelstalige en Duitstalige).
Voor elk van deze titels zullen we u vragen of u deze gelezen, doorbladerd of geraadpleegd heeft.
Opgelet!
- Wat ons interesseert is uw totale leesgedrag, zowel bij u thuis als elders.
- Gelieve rekening te houden met zowel recente als oude nummers.

De vragen die hierna volgen gaan over het raadplegen van perstitels zowel op papier als in digitale vorm.
De papieren versie is de gedrukte titel zoals u die vindt in de krantenwinkel.
Het raadplegen van de kranten en magazines in digitale vorm gebeurt via een elektronisch toestel (een
smartphone, een tablet, een computer).

We maken hierbij het onderscheid tussen de website enerzijds en de digitale versie (PDF, applicatie,…)
anderzijds.
-de websites van de kranten en magazines zijn toegankelijk via de webbrowser van de smartphone, tablet of
computer.
-onder de digitale versie van de kranten en magazines verstaan we het raadplegen van de kranten en magazines
in PDF versie of via een applicatie
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Filter 1: digitaal
Heeft u de voorbije maanden een DIGITALE versie of de WEBSITE van een perstitel geraadpleegd (het maakt
niet uit of het een krant of een magazine of de gratis regionale pers was) ?
1: ja
2: nee
Filter 2: taal
Indien antwoord ja op filter 1
Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of de website van een FRANSTALIGE titel
gelezen, doorbladerd of geraadpleegd (het maakt niet uit of het een krant of een magazine of de gratis regionale
pers was, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer) ?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Digitale versie of website:
1: ja
2: nee
Indien antwoord nee op filter 1
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van een FRANSTALIGE titel gelezen of doorbladerd (het maakt
niet uit of het een krant of een magazine of de gratis regionale pers was, thuis of elders, zelfs al was het een oud
nummer) ?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
2. TOTAALBEREIK (papier-digitaal)

Om de verschillende titels te identificeren, tonen we u nu een reeks logo's.
We vragen u om voor elke titel aan te duiden of u deze tijdens de voorbije maanden heeft gelezen, doorbladerd
of geraadpleegd, thuis of elders, zelf al was het een oud nummer.

A. Kranten

We beginnen met de kranten en hun bijlagen
Gelieve alle vragen aandachtig te lezen.
Als er iets niet duidelijk is, aarzel dan niet om de enquêteur te roepen.

Vraag 1A (Indien antwoord ja op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of de website van […] gelezen, doorbladerd of
geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
2: Het Belang van Limburg (Nederlandstalig)
6: Gazet van Antwerpen (Nederlandstalig)
7: De Gentenaar (Nederlandstalig)
9: Het Laatste Nieuws (Nederlandstalig)
14: Metro (Nederlandstalig)
15: De Morgen (Nederlandstalig)
16: De Nieuwe Gazet (Nederlandstalig)
17: Het Nieuwsblad (Nederlandstalig)
23: De Standaard (Nederlandstalig)
5 : De Tijd (Nederlandstalig)
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Papieren versie:
1: ja
2: nee
Digitale versie of website:
1: ja
2: nee
Vraag 1B (Indien antwoord nee op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van […] gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het
een oud nummer?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Vraag 2A (Indien antwoord ja op filter 2 en antwoord ja op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of een website van volgende titels gelezen,
doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
1: L'Avenir (Franstalig)
10: La Capitale (Franstalig)
4: La Dernière Heure/Les Sports (Franstalig)
28: L' Echo (Franstalig)
11: La Libre Belgique (Franstalig)
13: Metro (Franstalig)
12: La Meuse (Franstalig)
18: Nord Eclair (Franstalig)
19: La Nouvelle Gazette (Franstalig)
20: La Province (Franstalig)
22: Le Soir (Franstalig)
1: ja
2: nee
Vraag 2B (Indien antwoord ja op filter 2 en antwoord nee op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van volgende titels gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs
al was het een oud nummer?
Vraag 3 (Voor alle titels aangeduid in vraag 2A of 2B)
Welke versie van […] heeft u de voorbije maanden gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al
was het een oud nummer?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Digitale versie of website:
1: ja
2: nee

3

Vraag 4 (Voor alle titels, aangeduid in vraag 1 en 2, indien ja voor papieren versie)
Wanneer heeft u de papieren versie van […] gelezen of doorbladerd, was dat:
1: zowel op weekdagen als tijdens het weekend
2: enkel op weekdagen (van maandag tot en met vrijdag)
3: enkel tijdens het weekend (zaterdag of zondag)
B. Bijlagen van kranten
Vraag 5A (Indien antwoord ja op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of de website van […] gelezen, doorbladerd of
geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
115: Citta, bijlage van Gazet van Antwerpen (Nederlandstalig)
113: De Morgen Magazine, bijlage van De Morgen (Nederlandstalig)
105: De Standaard Magazine, bijlage van De Standaard (Nederlandstalig)
114: DS Weekblad, bijlage van De Standaard (Nederlandstalig)
109: Netto, bijlage van De Tijd (Nederlandstalig)
106: Het Nieuwsblad Magazine, bijlage van Het Nieuwsblad (Nederlandstalig)
117: Het Nieuwsblad FAN!, bijlage van Het Nieuwsblad (Nederlandstalig)
102: Nina, bijlage van Het Laatste Nieuws (Nederlandstalig)
107: Sabato, bijlage van De Tijd (Nederlandstalig)
104: Sjiek, bijlage van Het Belang van Limburg (Nederlandstalig)
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Digitale versie of website:
1: ja
2: nee
Vraag 5B (Indien antwoord nee op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van […] gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het
een oud nummer?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Vraag 6A (Indien antwoord ja op filter 2 en antwoord ja op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of de website van volgende titels gelezen,
doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
116: Deuzio, bijlage van L’Avenir
110: Mon Argent, bijlage van L’Echo (Franstalig)
108: Sabato, bijlage van L’Echo (Franstalig)
112: TV news, bijlage van Le Soir, La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, La Capitale, Nord Eclair (FR)
101: Victoire, bijlage van Le Soir (Franstalig)
1: ja
2: nee
Vraag 6B (Indien antwoord ja op filter 2 en antwoord nee op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van volgende titels gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs
al was het een oud nummer?
Vraag 7 (Voor alle titels aangeduid in vraag 6A of 6B)
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Welke versie van […] heeft u de voorbije maanden gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al
was het een oud nummer?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Digitale versie of website:
1: ja
2: nee

C. Weekbladen en bijlagen

De vragen die nu volgen, hebben betrekking op de magazines die wekelijks verschijnen en de huis-aanhuisbladen.

Vraag 8A (Indien antwoord ja op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of de website van […] gelezen, doorbladerd of
geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
456
202
203
206
411
209
212
216
300
217
220
221
222
224
225
226
303
245
236
237
242
244
246
249
301
252
253
446

Agenda (Nederlandstalig-Franstalig -Engelstalig)
Blik (Nederlandstalig)
Boer & Tuinder (Nederlandstalig)
Brugsch Handelsblad (Nederlandstalig)
Brussel Deze Week (Nederlandstalig)
Dag Allemaal (Nederlandstalig)
Expres (Nederlandstalig)
Flair (Nederlandstalig)
Focus Knack, bijlage van Knack (Nederlandstalig)
HUMO (Nederlandstalig)
Joepie (Nederlandstalig)
Kerk + Leven (Nederlandstalig)
Knack (Nederlandstalig)
Kortrijks Handelsblad (Nederlandstalig)
Landbouwleven (Nederlandstalig)
Libelle (Nederlandstalig)
MO* Mondiaal Magazine, bijlage van Knack (Nederlandstalig)
Primo (Nederlandstalig)
Sport/Voetbal Magazine (Nederlandstalig)
Story (Nederlandstalig)
TeVe-Blad (Nederlandstalig)
Trends (Nederlandstalig)
Tv Familie (Nederlandstalig)
De Weekbode (Nederlandstalig)
Weekend Knack, bijlage van (Nederlandstalig)
Het Wekelijks Nieuws (Nederlandstalig)
De Zeewacht (Nederlandstalig)
De Zondag (Nederlandstalig)

Papieren versie:
1: ja
2: nee
Digitale versie of website:
1: ja
2: nee
Vraag 8B (Indien antwoord nee op filter 1)
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Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van […] gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het
een oud nummer?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Vraag 9A (Indien antwoord ja op filter 2 en antwoord ja op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of de website van volgende titels gelezen,
doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
482
208
210
214
215
304
264
238
231
232
258
233
234
235
241
240
239
243
247
302

7 Dimanche (Franstalig)
Ciné Télé Revue (Franstalig)
Dimanche Paroissial – Express (Franstalig)
Femmes d'Aujourd'Hui (Franstalig)
Flair (Franstalig)
Focus Le Vif, bijlage van Vif L’Express (Franstalig)
Journal de Spirou (Franstalig)
Moustique (Franstalig)
Paris Match (Franstalig)
Point de Vue (Franstalig)
Public (Franstalig)
Le Sillon Belge (Franstalig)
Le Soir Magazine (Franstalig)
Sport/Foot Magazine (Franstalig)
Télé Pocket (Franstalig)
Télé Star (Franstalig)
Télépro (Franstalig)
Trends/Tendances (Franstalig)
Le Vif L'Express (Franstalig)
Weekend - Le Vif L'Express, bijlage van Vif L’Express (Franstalig)

1: ja
2: nee
Vraag 9B (Indien antwoord ja op filter 2 en antwoord nee op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van volgende titels gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs
al was het een oud nummer?
Vraag 10 (Voor alle titels aangeduid in vraag 9A of 9B)
Welke versie van […] heeft u de voorbije maanden gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al
was het een oud nummer?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Digitale versie of website:
1: ja
2: nee

D. Gratis Regionale Pers
Vraag 11A (Indien antwoord ja op filter 1)
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Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of de website van […] gelezen, doorbladerd of
geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
471
439
443
485
352

De Rupelkoerier (Nederlandstalig)
De Streekkrant (Nederlandstalig)
De Weekkrant (Nederlandstalig)
Vlan Bruxelles (Nederlandstalig-Franstalig)
Wetthra (Nederlandstalig)

Papieren versie:
1: ja
2: nee
Digitale versie of website:
1: ja
2: nee
Vraag 11B (Indien antwoord nee op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van […] gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het
een oud nummer?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Vraag 12A (Indien antwoord ja op filter 2 en antwoord ja op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of de website van volgende titels gelezen,
doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
492
525
458
402
407
420
410
484
499
415
417
418
419
421
425
435
401
422
423
414
424
404
431
433
434
483
442
444

L'Avenir.net Proximag (H) (Franstalig)
L'Avenir.net Proximag (BM) (Franstalig)
Le Journal du Centre - L'Avenir.net Proximag (Franstalig)
Vlan-Andenne-Potins (Franstalig)
Vlan-Ardenne Hebdo (Franstalig)
Vlan-Arlon Carrefour (Franstalig)
Vlan-Belgique N°1 (Franstalig)
Vlan-Ciney Dinant (Franstalig)
Vlan-Echos (Franstalig)
Vlan-échos (Franstalig)
Vlan-Hebdo 2000 (Franstalig)
Vlan-Info 2000 (Franstalig)
Vlan-Jeudi-Soir (Franstalig)
Vlan-Kurier Journal (Franstalig)
Vlan-La Lorgnette (Franstalig)
Vlan-La Quinzaine (Franstalig)
Vlan-L'Aclot (Franstalig)
Vlan-l'Annonceur (Franstalig)
Vlan-l'Echo (Franstalig)
Vlan- Wapi Haute Senne (Franstalig)
Vlan-L'Edition Locale (Franstalig)
Vlan-Les Annonces (Franstalig)
Vlan-Publi Gembloux (Franstalig)
Vlan-Publi Namur (Franstalig)
Vlan-Publi-Tout (Franstalig)
Vlan-Spectacle (Franstalig)
Vlan-Wapi (Franstalig)
Vlan-Wochenspiegel (Franstalig)

1: ja
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2: nee
Vraag 12B (Indien antwoord ja op filter 2 en antwoord nee op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van volgende titels gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs
al was het een oud nummer?
Vraag 13 (Voor alle titels aangeduid in vraag 12A en 12B)
Welke versie van […] heeft u de voorbije maanden gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al
was het een oud nummer?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Digitale versie of website:
1: ja
2: nee
E. Maandbladen, 2-maandelijkse en Tweewekelijkse bladen

En nu de magazines die tweewekelijks of minder verschijnen
Vraag 14A (Indien antwoord ja op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of de website van […] gelezen, doorbladerd of
geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
601
502
727
607
511
610
523
803
728
695
626
630
631
671
634
636
725
646
692
718
639
654
724
656
660
807
666
669
629
621

Actief Wonen (Nederlandstalig)
Autogids (Nederlandstalig)
Autowereld (Nederlandstalig)
Beter bouwen en verbouwen (Nederlandstalig)
De Bond (Nederlandstalig)
Brieven aan Jonge Ouders (Nederlandstalig)
Data News (Nederlandstalig)
Delhaize Magazine (Nederlandstalig-Franstalig)
DM.City (Nederlandstalig)
Elle België (Nederlandstalig)
Eos Magazine (Nederlandstalig)
Feeling (Nederlandstalig)
Feeling Wonen (Nederlandstalig)
Femma (Nederlandstalig)
Goed Gevoel (Nederlandstalig)
Ik Ga Bouwen (Nederlandstalig)
Libelle Lekker (Nederlandstalig)
Marie Claire, Belgische editie (Nederlandstalig)
Nest (Nederlandstalig)
OKRA magazine (Nederlandstalig)
Pasar (Nederlandstalig)
Plus Magazine (Nederlandstalig)
Psychologies Magazine (Nederlandstalig)
Royals (Nederlandstalig)
Steps City Magazine (Nederlandstalig)
Stijlvol wonen (Nederlandstalig)
Touring Magazine (Nederlandstalig)
VAB-Magazine (Nederlandstalig)
Vitaya (Nederlandstalig)
Vrouwen Met Vaart (Nederlandstalig)

Papieren versie:
1: ja
2: nee
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Digitale versie of website:
1: ja
2: nee
Vraag 14B (Indien antwoord nee op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van […] gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs al was het
een oud nummer?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Vraag 15A (Indien antwoord ja op filter 2 en antwoord ja op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of de website van volgende titels gelezen,
doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al was het een oud nummer?
604
612
522
618
694
623
632
633
637
520
644
507
699
650
653
704
806
684
664
665
668

Art et Décoration (Franstalig)
Be TV (Franstalig)
Data News (Franstalig)
Déco Idées (Franstalig)
Elle Belgique (Franstalig)
Elle Décoration (Franstalig)
Gael (Franstalig)
Gael Maison (Franstalig)
Je vais Construire (Franstalig)
Le Ligueur des Parents (Franstalig)
Marie Claire, Edition Belge (Franstalig)
Le Moniteur Automobile (Franstalig)
Nest (Franstalig)
Parents (Franstalig)
Plus Magazine (Franstalig)
Psychologies Magazine (Franstalig)
Pure Maison (Franstalig)
Royals (Franstalig)
Top Santé (Franstalig)
Touring Magazine (Franstalig)
Tu Bâtis, Je Rénove (Franstalig)

1: ja
2: nee
Vraag 15B (Indien antwoord ja op filter 2 en antwoord nee op filter 1)
Heeft u de voorbije maanden de papieren versie van volgende titels gelezen of doorbladerd, thuis of elders, zelfs
al was het een oud nummer?
Vraag 16 (Voor alle titels aangeduid in vraag 15A en 15B)
Welke versie van […] heeft u de voorbije maanden gelezen, doorbladerd of geraadpleegd, thuis of elders, zelfs al
was het een oud nummer?
Papieren versie:
1: ja
2: nee
Digitale versie of website:
1: ja
2: nee
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3. LECTUUR LAATSTE PERIODE (PAPIER)

U ziet hier de titels die u de voorbije maanden gelezen of doorbladerd heeft op papier.
We gaan nu enkele vragen stellen over de titels die u recent gelezen heeft.
Opgelet! De periode waarop de vraag betrekking heeft, zal variëren naargelang het een dagblad, weekblad,
maandblad of andere betreft.

A. Kranten
Vraag 17
ALS DAG VAN HET INTERVIEW = MAANDAG, GISTEREN= « tijdens het voorbije weekend, dit wil zeggen
vorige ZATERDAG OF ZONDAG»
Heeft u GISTEREN de papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2, papieren versie] thuis of elders gelezen
of doorbladerd, zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, gisteren gelezen
2: nee
ALS DE TITEL = METRO NL OF METRO FR EN DAG VAN HET INTERVIEW = MAANDAG
Vraag 17A
Heeft u vorige vrijdag of tijdens het voorbije weekend de papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2,
papieren versie] thuis of elders gelezen of doorbladerd, zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, vorige vrijdag of tijdens het voorbije weekend gelezen
2: nee
ALS DE TITEL = TIJD OF L’ECHO EN DAG VAN HET INTERVIEW = DINSDAG
Vraag 17B
Heeft u gisteren of tijdens het voorbije weekend de papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2, papieren
versie] thuis of elders gelezen of doorbladerd, zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, gisteren of tijdens het voorbije weekend gelezen
2: nee

ALS CODE 1 OF 2 IN VRAAG 4 EN DAG VAN HET INTERVIEW IS MAANDAG OF ZONDAG
Vraag 18A: weekbereik
Heeft u vorige vrijdag de papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2, papieren versie] thuis of elders
gelezen of doorbladerd, zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, vorige vrijdag gelezen
2: nee
ALS CODE 1 OF 3 IN VRAAG 4 EN DAG VAN HET INTERVIEW IS NIET MAANDAG
Vraag 18B: weekendbereik
Heeft u het voorbije weekend de papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2, papieren versie] thuis of
elders gelezen of doorbladerd, zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, voorbije weekend gelezen
2: nee
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B. Bijlagen van kranten
Vraag 19
Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de papieren versie van [Titel genoemd in VR 5 of 6, papieren versie] thuis of
elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, tijdens de laatste 7 dagen
2: nee, langer dan 7 dagen geleden
ALS DE TITEL = NETTO OF MON ARGENT
Vraag 19A
Heeft u tijdens de laatste 30 dagen de papieren versie van [Titel genoemd in VR 5 of 6, papieren versie] thuis of
elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, tijdens de laatste 30 dagen
2: nee, langer dan 30 dagen geleden

C. Weekbladen
Vraag 20
Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de papieren versie van [Titel genoemd in VR 8 of 9, papieren versie] thuis of
elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, tijdens de laatste 7 dagen
2: nee, langer dan 7 dagen geleden

D. Bijlagen weekbladen
Vraag 21
Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de papieren versie van [Titel genoemd in VR 8 of 9, papieren versie] thuis of
elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, tijdens de laatste 7 dagen
2: nee, langer dan 7 dagen geleden

ALS DE TITEL = MO* MAGAZINE
Vraag 21A
Heeft u tijdens de laatste 30 dagen de papieren versie van [Titel genoemd in VR 8 of 9, papieren versie] thuis of
elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, tijdens de laatste 30 dagen
2: nee, langer dan 30 dagen geleden

E. Gratis regionale Pers
Vraag 22
Heeft u tijdens de laatste 7 dagen de papieren versie van [Titel genoemd in VR 11 of 12, papieren versie] thuis of
elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, tijdens de laatste 7 dagen
2: nee, langer dan 7 dagen geleden
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ALS DE TITEL = L'AVENIR.NET PROXIMAG (BM) OF HET NIEUWSBLAD RONDOM (BM)
Vraag 22A
Heeft u tijdens de laatste 14 dagen de papieren versie van [Titel genoemd in VR 11 of 12, papieren versie] thuis
of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, tijdens de laatste 14 dagen
2: nee, langer dan 14 dagen geleden

F. Tweewekelijkse bladen
Vraag 23
Heeft u tijdens de laatste 14 dagen de papieren versie van [Titel genoemd in VR 14 of 15, papieren versie] thuis
of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, tijdens de laatste 14 dagen
2: nee, langer dan 14 dagen geleden

G. Maandbladen
Vraag 24
Heeft u tijdens de laatste 30 dagen de papieren versie van [Titel genoemd in VR 14 of 15, papieren versie] thuis
of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, tijdens de laatste 30 dagen
2: nee, langer dan 30 dagen geleden

H. Tweemaandelijkse bladen
Vraag 25
Heeft u tijdens de laatste 2 maanden de papieren versie van [Titel genoemd in VR 14 of 15, papieren versie] thuis
of elders gelezen of doorbladerd zelfs al was het een oud nummer?
1: ja, tijdens de laatste 2 maanden
2: nee, langer dan 2 maanden geleden

Nu volgen enkele vragen over de kranten en magazines die u heeft aangeduid.
We vragen u nu, voor elke titel, om de leesfrequentie aan te duiden, de manier van lezen en hoe u ze heeft
verkregen.

4. KWALITATIEVE VRAGEN DAGBLADEN
Vraag 26
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2, papieren versie] in het algemeen:
1: systematisch alle dagen (6 of 7 nummers per week)
2: bijna alle dagen (5 nummers per week)
3: dikwijls (3 of 4 nummers per week)
4: nu en dan (1 of 2 nummers per week)
5: zelden (minder dan 1 nummer per week)
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ALS DE TITEL = METRO NL OF METRO FR
ALS DE TITEL = L’ECHO OF DE TIJD (+ CODE 1 IN VRAAG 4)
Vraag 26A
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2, papieren versie] in het algemeen:
1: systematisch alle dagen (5 nummers per week)
2: bijna alle dagen. (4 nummers per week)
3: dikwijls (2 of 3 nummers per week)
4: nu en dan (1 nummer per week)
5: zelden (minder dan 1 nummer per week)
ALS OP=WEEKLEZER
Vraag 26B
Leest of doorbladert u, van maandag tot en met vrijdag, de papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2,
papieren versie] in het algemeen:
1: alle weekdagen (5 dagen op 5)
2: bijna alle weekdagen (4 dagen op 5)
3: dikwijls (2 of 3 dagen op 5)
4: nu en dan (1 dag op 5)
5: zelden (minder dan 1 dag op 5)
ALS OP=WEEKEND LEZER OF WEEK EN WEEKENDLEZER
Vraag 26C
Leest of doorbladert U tijdens het weekend de papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2, papieren versie]
in het algemeen:
1: systematisch elk weekend (4 weekends op 4)
2: bijna elk weekend (3 weekends op 4)
3: dikwijls (2 weekends op 4)
4: nu en dan (1 weekend op 4)
5: zelden (minder dan 1 weekend op 4)
Vraag 27
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van [Titel genoemd in VR 1 of 2, papieren versie] (in één of in
meerdere keren, dat blijft gelijk)?
1: Ik lees het volledig van de eerste tot de laatste bladzijde
2: Ik lees de meeste artikels, ik doorblader de andere bladzijden
3: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest
4: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest niet
5: Ik doorblader het zonder echt te lezen
NIET GESTELD INDIEN TITEL = METRO NL OF METRO FR
Vraag 28
Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van [Titel genoemd in VR 1 of 2,
papieren versie] in handen?
1: Ik kreeg het via een abonnement, thuis of op het werk
2: Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht
3: Het was een exemplaar van iemand anders in het gezin
4: Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken
Vraag 29
In hoeveel keren heeft u gisteren dezelfde papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2, papieren versie]
gelezen of doorbladerd?
1: in 1 keer
2: in 2 keer
3: in 3 keer
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4: in 4 keer
5: in 5 keer of meer
ALS DE TITEL = METRO NL OF METRO FR EN DAG VAN HET INTERVIEW = MAANDAG
Vraag 29A
In hoeveel keren heeft u vrijdag of tijdens het weekend de zelfde papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of 2,
papieren versie] gelezen of doorbladerd?
1: in 1 keer
2: in 2 keer
3: in 3 keer
4: in 4 keer
5: in 5 keer of meer
ALS DE TITEL = DE TIJD OF L’ECHO EN DAG VAN HET INTERVIEW = DINSDAG
Vraag 29B
In hoeveel keren heeft u gisteren of tijdens het weekend de zelfde papieren versie van [Titel genoemd in VR 1 of
2, papieren versie] gelezen of doorbladerd, papieren versie?
1: in 1 keer
2: in 2 keer
3: in 3 keer
4: in 4 keer
5: in 5 keer of meer

5. KWALITATIEVE VRAGEN BIJLAGEN VAN DAGBLADEN
Vraag 30
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 5 of 6, papieren versie] in het algemeen:
1: systematisch elke week (4 nummers per maand)
2: bijna iedere week (3 nummers per maand)
3: dikwijls (2 nummers per maand)
4: nu en dan (1 nummer per maand)
5: zelden (minder dan 1 nummer per maand)

ALS DE TITEL = NETTO OF MON ARGENT
Vraag 30A
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 5 of 6, papieren versie] in het algemeen:
1: systematisch elke maand
2: bijna elke maand (10 of 11 nummers per jaar)
3: dijkwijls (6 tot 9 nummers per jaar)
4: nu en dan (3 tot 5 nummers per jaar)
5: zelden (1 of 2 nummers per jaar)
Vraag 31
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van [Titel genoemd in VR 5 of 6, papieren versie] (in één of in
meerdere keren, dat blijft gelijk)?
1: Ik lees het volledig van de eerste tot de laatste bladzijde
2: Ik lees de meeste artikels, ik doorblader de andere bladzijden
3: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest
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4: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest niet
5: Ik doorblader het zonder echt te lezen

6. KWALITATIEVE VRAGEN WEEKBLADEN + BIJLAGEN
Vraag 32
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 8 of 9, papieren versie] in het algemeen:
1: systematisch elke week (4 nummers per maand)
2: bijna elke week (3 nummers per maand)
3: dikwijls ( 2 nummers per maand)
4: nu en dan (1 nummer per maand)
5: zelden, (minder dan 1 nummer per maand)
ALS DE TITEL = MO*MONDIAAL MAGAZINE
Vraag 32A
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 8 of 9, papieren versie] in het algemeen:
1: systematisch elke maand
2: bijna elke maand (10 of 11 nummers per jaar)
3: dikwijls (6 tot 9 nummers per jaar)
4: nu en dan (3 tot 5 nummers per jaar)
5: zelden (1 of 2 nummers per jaar
Vraag 33
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van [Titel genoemd in VR 8 of 9, papieren versie] (in één of
in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
1: Ik lees het volledig van de eerste tot de laatste bladzijde
2: Ik lees de meeste artikels, ik doorblader de andere bladzijden
3: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest
4: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest niet
5: Ik doorblader het zonder echt te lezen

NIET GESTELD INDIEN TITEL = BIJLAGE WEEKBLAD, 7 DIMANCHE, AGENDA OF DE ZONDAG
Vraag 34
Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van [Titel genoemd in VR 8 of 9,
papieren versie] in handen?
1: Ik kreeg het via een abonnement, thuis of op het werk
2: Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht
3: Het was een exemplaar van iemand anders in het gezin
4: Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken

7. KWALITATIEVE VRAGEN GRP
Vraag 35
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 11 of 12, papieren versie] in het algemeen:
1: systematisch elke week (4 nummers per maand)
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2: bijna elke week (3 nummers per maand)
3: dikwijls (2 nummers per maand)
4: nu en dan (1 nummer per maand)
5: zelden (minder dan 1 nummer per maand)
ALS DE TITEL = L'AVENIR.NET PROXIMAG (BM) OF HET NIEUWSBLAD RONDOM (BM)
Vraag 35A
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 11 of 12, papieren versie] in het algemeen:
1: systematisch elke 14 dagen
2: bijna elke 14 dagen (10 of 11 nummers per half jaar)
3: dikwijls (6 tot 9 nummers per half jaar)
4: nu en dan (3 tot 5 nummers per half jaar)
5: zelden (1 of 2 nummers per half jaar)
Vraag 36
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van [Titel genoemd in VR 11 of 12, papieren versie] (in één of
in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
1: Ik lees het volledig van de eerste tot de laatste bladzijde
2: Ik lees de meeste artikels, ik doorblader de andere bladzijden
3: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest
4: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest niet
5: Ik doorblader het zonder echt te lezen
8. KWALITATIEVE VRAGEN TWEEWEKELIJKSE BLADEN
Vraag 37
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 14 of 15, papieren versie] in het algemeen:
1: systematisch elke 14 dagen
2: bijna elke 14 dagen (10 of 11 nummers per half jaar)
3: dikwijls ( 6 tot 9 nummers per half jaar)
4: nu en dan (3 tot 5 nummers per half jaar)
5: zelden (1 of 2 nummers per half jaar)

Vraag 38
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van [Titel genoemd in VR 14 of 15, papieren versie], (in één
of in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
1: Ik lees het volledig van de eerste tot de laatste bladzijde
2: Ik lees de meeste artikels, ik doorblader de andere bladzijden
3: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest
4: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest niet
5: Ik doorblader het zonder echt te lezen
Vraag 39
Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van [Titel genoemd in VR 14 of 15,
papieren versie], in handen?
1: Ik kreeg het via een abonnement, thuis of op het werk
2: Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht
3: Het was een exemplaar van iemand anders in het gezin
4: Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken
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9. KWALITATIEVE VRAGEN MAANDBLADEN
Vraag 40
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 14 of 15, papieren versie], in het algemeen:
1: systematisch elke maand
2: bijna elke maand (10 of 11 nummers per jaar)
3: dikwijls (6 tot 9 nummers per jaar)
4: nu en dan (3 tot 5 nummers per jaar)
5: zelden (1 of 2 nummers per jaar)
Vraag 41
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van [Titel genoemd in VR 14 of 15, papieren versie] (in één of
in meerdere keren, dat blijft gelijk?
1: Ik lees het volledig van de eerste tot de laatste bladzijde
2: Ik lees de meeste artikels, ik doorblader de andere bladzijden
3: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest
4: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest niet
5: Ik doorblader het zonder echt te lezen
NIET GESTELD INDIEN TITEL = DM CITY OF STEPS CITY MAGAZINE
Vraag 42
Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van [Titel genoemd in VR 14 of 15,
papieren versie] in handen?
1: Ik kreeg het via een abonnement, thuis of op het werk
2: Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht
3: Het was een exemplaar van iemand anders in het gezin
4: Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken

10. KWALITATIEVE VRAGEN TWEEMAANDELIJKSE BLADEN
Vraag 43
Leest of doorbladert u de papieren versie van [Titel genoemd in VR 14 of 15, papieren versie] in het algemeen:
1: systematisch (6 nummers per jaar)
2: bijna alle nummers (5 nummers per jaar)
3: dikwijls (3 tot 4 nummers per jaar)
4: nu en dan (1 tot 2 nummers per jaar)
5: zelden (minder dan 1 nummer per jaar)
Vraag 44
Hoe leest u in het algemeen, een papieren nummer van [Titel genoemd in VR 14 of 15, papieren versie] (in één of
in meerdere keren, dat blijft gelijk)?
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1: Ik lees het volledig van de eerste tot de laatste bladzijde
2: Ik lees de meeste artikels, ik doorblader de andere bladzijden
3: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest
4: Ik lees één of sommige artikels, ik doorblader de rest niet
5: Ik doorblader het zonder echt te lezen
Vraag 45
Hoe kreeg u het laatste papieren nummer dat u hebt gelezen of doorbladerd van [Titel genoemd in VR 14 of 15,
papieren versie] in handen?
1: Ik kreeg het via een abonnement, thuis of op het werk
2: Het was mijn exemplaar, dat ik zelf kocht of dat iemand anders voor mij kocht
3: Het was een exemplaar van iemand anders in het gezin
4: Ik heb het op een andere manier in handen gekregen of elders kunnen inkijken

11. DIGITALE VERSIES EN WEBSITES

We gaan nu verder met deze kranten of magazines waarvoor u hebt aangegeven dat u ze in digitale vorm
raadpleegt.
We maken hierbij het onderscheid tussen de website enerzijds en de digitale versie anderzijs.
-de websites van kranten en magazines zijn toegankelijk via de webbrowser van de smartphone, tablet of
computer
-onder de digitale versie van de kranten en magazines verstaan we het raadplegen van de kranten en magazines
in PDF versie of via een applicatie.

We tonen u de websites of digitale versies van de kranten en magazines die u heeft aangeduid.
Gelieve voor elk van hen aan te duiden of u deze in de voorbije maanden heeft geraadpleegd, thuis of elders.
Hou daarbij rekening met alle mogelijke vormen waarop u ze geraadpleegd heeft: via de smartphone, tablet of
computer

A. TOTAALBEREIK - DIGITAAL:
Vraag 46
Heeft u de website of de digitale versie van [Krant genoemd in VR 1 of 2, digitaal] de voorbije maanden
geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
1: de website
2: de digitale versie (PDF, applicatie,…)
Vraag 46A
Heeft u de website of de digitale versie van [Bijlage van Krant genoemd in VR 5 of 6, digitaal] de voorbije
maanden geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
1: de website
2: de digitale versie (PDF, applicatie,…)
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Vraag 46B
Heeft u de website of de digitale versie van [Weekblad genoemd in VR 8 of 9, digitaal] de voorbije maanden
geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
1: de website
2: de digitale versie (PDF, applicatie,…)
Vraag 46C
Heeft u de website of de digitale versie van [Bijlage van Weekblad genoemd in VR 8 of 9, digitaal] de voorbije
maanden geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
1: de website
2: de digitale versie (PDF, applicatie,…)
Vraag 46D
Heeft u de website of de digitale versie van [Gratis Regionale Pers genoemd in VR 11 of 12, digitaal] de voorbije
maanden geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
1: de website
2: de digitale versie (PDF, applicatie,…)
Vraag 46E
Heeft u de website of de digitale versie van [Half, twee- maandelijks blad genoemd in VR 14 of 15, digitaal] de
voorbije maanden geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
1: de website
2: de digitale versie (PDF, applicatie,…)

12. LEZEN LAATSTE PERIODE DIGITAAL :

Nu willen we u nog enkele vragen stellen over uw recent gebruik van de websites of digitale versies die u de
afgelopen maanden heeft geraadpleegd.

A. Kranten
Vraag 47
Wanneer heeft u de laatste keer [Digitale lectuur genoemd in VR 46] van [Titel genoemd in VR 1 of 2, digitaal]
geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
1: gisteren
2: tijdens de laatste 7 dagen
3: tijdens de laatste 14 dagen
4: tijdens de laatste 30 dagen
5: tijdens de laatste 2 maanden
6: langer geleden
B. Bijlagen kranten
Wanneer heeft u de laatste keer [Digitale lectuur genoemd in VR 46A] van [Titel genoemd in VR 5 of 6, digitaal]
geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
Vraag 47A
1: gisteren
2: tijdens de laatste 7 dagen
3: tijdens de laatste 14 dagen
4: tijdens de laatste 30 dagen
5: tijdens de laatste 2 maanden
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6: langer geleden
C. Weekbladen
Vraag 47B
Wanneer heeft u de laatste keer [Digitale lectuur genoemd in VR 46B] van [Titel genoemd in VR 8 of 9, digitaal]
geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
1: gisteren
2: tijdens de laatste 7 dagen
3: tijdens de laatste 14 dagen
4: tijdens de laatste 30 dagen
5: tijdens de laatste 2 maanden
6: langer geleden
D. Bijlagen Weekbladen
Vraag 47C
Wanneer heeft u de laatste keer [Digitale lectuur genoemd in VR 46C] van [Titel genoemd in VR 8 of 9, digitaal]
geraadpleegd, thuis of elders ongeacht of dit op een smartphone, tablet of computer was?
1: gisteren
2: tijdens de laatste 7 dagen
3: tijdens de laatste 14 dagen
4: tijdens de laatste 30 dagen
5: tijdens de laatste 2 maanden
6: langer geleden
E. Gratis Regionale Pers
Vraag 47D
Wanneer heeft u de laatste keer de [Digitale lectuur genoemd in VR 46D] van [Titel genoemd in VR 11 of 12,
digitaal] geraadpleegd, thuis of elders?
1: gisteren
2: tijdens de laatste 7 dagen
3: tijdens de laatste 14 dagen
4: tijdens de laatste 30 dagen
5: tijdens de laatste 2 maanden
6: langer geleden

F. Maandbladen –halfmaandelijks-tweemaandelijks
Vraag 47E
Wanneer heeft u de laatste keer de [Digitale lectuur genoemd in VR 46E] van [Titel genoemd in VR 14 of 15,
digitaal] geraadpleegd, thuis of elders?
1: gisteren
2: tijdens de laatste 7 dagen
3: tijdens de laatste 14 dagen
4: tijdens de laatste 30 dagen
5: tijdens de laatste 2 maanden
6: langer geleden
13. KWALITATIEVE VRAGEN DIGITAAL

Voor iedere digitale versie of website van een titel, vragen we u nu hoe vaak u die raadpleegt.
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A. Kranten
Vraag 48
Raadpleegt u [Digitale lectuur genoemd in VR 46] van [Titel genoemd in VR 1 of 2, digitaal] in het algemeen:
1: systematisch (één of meerdere keren per dag)
2: bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
3: dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
4: nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
5: zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
6: minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)
B. Bijlagen kranten
Vraag 48A
Raadpleegt u [Digitale lectuur genoemd in VR 46A] van [Titel genoemd in VR 5 of 6, digitaal] in het algemeen:
1: systematisch (één of meerdere keren per dag)
2: bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
3: dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
4: nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
5: zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
6: minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)
C. Weekbladen
Vraag 48B
Raadpleegt u [Digitale lectuur genoemd in VR 46B] van [Titel genoemd in VR 8 of 9, digitaal] in het algemeen:
1: systematisch (één of meerdere keren per dag)
2: bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
3: dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
4: nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
5: zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
6: minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)

D. Bijlagen Weekbladen
Vraag 48C
Raadpleegt u [Digitale lectuur genoemd in VR 46C] van [Titel genoemd in VR 8 of 9, digitaal] in het algemeen:
1: systematisch (één of meerdere keren per dag)
2: bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
3: dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
4: nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
5: zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
6: minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)
E. Gratis Regionale Pers
Vraag 48D
Raadpleegt u [Digitale lectuur genoemd in VR 46D] van [Titel genoemd in VR 11 of 12, digitaal] in het
algemeen:
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1: systematisch (één of meerdere keren per dag)
2: bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
3: dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
4: nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
5: zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
6: minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)
F. Halfmaandelijkse / maandelijkse / tweemaandelijkse bladen - digitaal
Vraag 48E
Raadpleegt u [Digitale lectuur genoemd in VR 46E] van [Titel genoemd in VR 14 of 15, digitaal] in het
algemeen:
1: systematisch (één of meerdere keren per dag)
2: bijna iedere dag (4 tot 6 dagen per week)
3: dikwijls (1 tot 3 dagen per week)
4: nu en dan (1 tot 3 dagen per maand)
5: zelden (1 tot 3 dagen per trimester)
6: minder vaak (minder dan 1 dag per trimester)

14. ELEKTRONISCHE APPARATEN

Hierbij nog enkele vragen over uw gebruik van elektronische apparaten.

Vraag 49
Welke van de volgende elektronische apparaten gebruikt u om [Digitale lectuur] van DAGBLADEN te
raadplegen?
1: een smartphone
2: een tablet
3: een vaste computer (desktop)
4: een draagbare computer (laptop)
Vraag 49A
Welke van de volgende elektronische apparaten gebruikt u om [Digitale lectuur] van BIJLAGEN VAN
DAGBLADEN te raadplegen?
1: een smartphone
2: een tablet
3: een vaste computer (desktop)
4: een draagbare computer (laptop)
Vraag 49B
Welke van de volgende elektronische apparaten gebruikt u om [Digitale lectuur] van WEEKBLADEN OF
BIJLAGEN VAN WEEKBLADEN te raadplegen?
1: een smartphone
2: een tablet
3: een vaste computer (desktop)
4: een draagbare computer (laptop)
Vraag 49C
Welke van de volgende elektronische apparaten gebruikt u om [Digitale lectuur] van GRATIS REGIONALE
PERS te raadplegen?
1: een smartphone
2: een tablet
3: een vaste computer (desktop)
4: een draagbare computer (laptop)
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Vraag 49D
Welke van de volgende elektronische apparaten gebruikt u om [Digitale lectuur] van HALFMAANDELIJKSE?
TWEEMAANDELIJKSE OF MAANDBLADEN te raadplegen?
1: een smartphone
2: een tablet
3: een vaste computer (desktop)
4: een draagbare computer (laptop)
Vraag 50
Heeft u tijdens de laatste 30 dagen persoonlijk gebruik gemaakt van:
1: een smartphone
2: een tablet
3: een vaste computer (desktop)
4: een draagbare computer (laptop)
5: geen van deze
Vraag 51
Is de [Elektronisch apparaat genoemd in vraag 50] die u heeft gebruikt…:
1: een persoonlijk toestel
2: een toestel door uw werkgever ter beschikking gesteld
3: een toestel van een gezinslid
4: een toestel van iemand anders

15. BIOSCOOP

Dit was alles voor de pers. Hierna volgen nog enkele vragen over de bioscoop.

Vraag 52
Bent u de laatste 12 maanden in België naar de bioscoop geweest?
1: ja
2: nee
Vraag 53
In welke Belgische stad (steden) bent u de laatste 12 maanden naar de bioscoop geweest?
1: in BRUSSEL / BRUXELLES
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NEDERLANDSTALIGE GEMEENTE
65: in AALTER
41: in AARSCHOT
44: in ANTWERPEN
49: in BRUGGE
66: in BREE
45: in GEEL
60: in GENK
57: in GENT
58: in GERAARDSBERGEN
61: in HASSELT
50: in KNOKKE-HEIST
51: in KOKSIJDE
52: in KORTRIJK
62: in LANAKEN
43: in LEUVEN
63: in LOMMEL
64: in MAASMECHELEN
46: in MECHELEN
53: in OOSTENDE
54: in ROESELARE
59: in SINT-NIKLAAS
47: in TURNHOUT
48: in ZWIJNDRECHT
70: in een ANDERE Nederlandstalige GEMEENTE
98: geen van deze
FRANSTALIGE GEMEENTE
15: in ARLON
16: in BASTOGNE
17: in BOUILLON
7: in BRAINE-L'ALLEUD
18: in BULLANGE
11: in CHARLEROI
2: in HUY
25: in JAMBES
8: in JODOIGNE
12: in LA LOUVIERE
21: in LIBRAMONT
3: in LIEGE
27: in LOUVAIN-LA-NEUVE
4: in MALMEDY
22: in MARCHE
13: in MONS
23: in NAMUR
26: in NISMES
9: in RIXENSART
5: in STAVELOT
14: in TOURNAI
6: in VERVIERS
24: in VIRTON
10: in WATERLOO
30: in een ANDERE Franstalige GEMEENTE
98: geen van deze
Vraag 54
Hoe vaak gaat u gewoonlijk naar de bioscoop in [stad genoemd in vraag 74]
1: 1 of meerdere keren per week
2: 1 keer om de 14 dagen
3: 1 keer om de 3 weken
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4: 1 keer per maand
5: 1 keer om de 2 maanden
6: 1 keer om de 3 maanden
7: 1 keer om de 6 maanden
8: 1 keer per jaar of minder
Vraag 55
Bent u de voorbije 7 dagen in [stad genoemd in vraag 74] naar de bioscoop geweest?
1: Ja, tijdens de laatste 7 dagen
2: Nee, langer dan 7 dagen geleden

Vraag 56
Hoe vaak bent u de voorbije 7 dagen in [stad genoemd in vraag 74] naar de bioscoop geweest?
1: 1 keer in de voorbije 7 dagen
2: 2 keer in de voorbije 7 dagen
3: 3 keer in de voorbije 7 dagen
4: 4 keer in de voorbije 7 dagen
5: 5 keer in de voorbije 7 dagen
6: 6 keer in de voorbije 7 dagen
7: 7 keer of meer in de voorbije 7 dagen
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