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TYPEN PARTIJ LIJSTEN NKO 2010 
 
 
TYPE_lijst_A1 of TYPE_lijst_A2 (indien meer antwoorden toegestaan): 
1. CDA      [CDA]   
2. PvdA      [PvdA] 
3. VVD      [VVD] 
4. GroenLinks      [GroenL] 
5. SP      [SP] 
6. D66      [D66] 
7. ChristenUnie      [ChrUn] 
8. SGP      [SGP] 
9. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)   [PvdV] 
10. Partij voor de Dieren      [PvdD] 
11. Trots op Nederland (Rita Verdonk)   [TON] 
12. Blanco      [Blanco] 
13. Ongeldig      [Ongeldig] 
14. Lokale partij      [LokPartij] 
15. Andere partij      [AndParty] 
16. Weet niet      [WeetNiet] 
 
TYPE_lijst_A3 of TYPE_lijst_A4 (indien meer antwoorden toegestaan): 
1. CDA      [CDA]   
2. PvdA      [PvdA] 
3. VVD      [VVD] 
4. GroenLinks      [GroenL] 
5. SP      [SP] 
6. D66      [D66] 
7. ChristenUnie      [ChrUn] 
8. SGP      [SGP] 
9. Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders)   [PvdV] 
10. Partij voor de Dieren      [PvdD] 
11. Trots op Nederland (Rita Verdonk)   [TON] 
12. Lokale partij      [LokPartij] 
13. Andere partij      [AndParty] 
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De vragen gekenmerkt met een * zijn kernvragen. 
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{Attributen: DK, RF} 
{Start tijdmeting en datum vanaf variabele Controle.Intro, einde tijdmeting en datum na variabele Afsluiting.PeilAf, bereken 
 tussenliggende bloktijden} 
 
IntroA 

Telefoonnr: <telefoonnummer> 
Naam:  < voorletters, naam> (<geboortedaum, geslacht>) 
Adres:  <straat, huisnr, huisnrtoev> 
Postcode:  <cijfers, letters> 
Woonplaats: <plaatsnaam> 
 
Goedemorgen/middag/avond, u spreekt met ….. van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Ik bel u in verband met het Nationaal Kiezersonderzoek. 
Komt het uit als ik de vragen voor dit onderzoek nu met u doorneem? 
>> ENQ: Het gesprek moet gevoerd worden met de OP zelf. Proxi is niet toegestaan. << 

 
MaakAfspr 

>> ENQ: Toets <ctrl> + <enter> en kies voor Afspraak 
1.  Volg instructie hierboven of ga terug naar de vorige vraag 
 

MaakNonr 
>> ENQ: Toets <ctrl> + <enter> en kies voor NonRespons 
1.  Volg instructie hierboven of ga terug naar de vorige vraag 
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HoeVaak 
Hoe vaak leest u een krant. Is dat: → 
1. vrijwel dagelijks,    [ElkeDag] 
2. een paar keer per week,    [ElkeWeek] 
3. een paar keer per maand,    [ElkeMnd] 
4. of leest u zelden of nooit een krant?    [ZeldNooi] 

 
CampNews * 

Als er in de krant nieuws over de verkiezingscampagne stond, las u dat dan: → 
1. bijna altijd,    [Altyd] 
2. vaak,    [Vaak] 
3. zo nu en dan of    [NuDan] 
4. zelden of nooit?    [Zelden] 

 
Debat * 

In de week voorafgaand aan de verkiezingen werden op de televisie debatten gevoerd tussen de lijsttrekkers van de grote 
politieke partijen. Hebt u: → 
1. een of meer debatten helemaal gezien,    [GehDeb] 
2. fragmenten van debatten gezien,    [FragDeb] 
3. of hebt u de debatten helemaal niet gezien?    [GnDeb] 
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Als er in de krant nieuws over verkiezingscampagne stond ...

CampNews

In de week voorafgaand aan verkiezingen … debatten op gevoerd

Debat

N.B. Alle Respondenten

anders Hoevaak = [ZeldNooi]/wn/wg

Hoe vaak leest u een krant ...

HoeVaak

EndBlock
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Gestemd * 
Hebt u bij de Kamerverkiezingen van 9 juni gestemd? 
1. Ja   [Ja] 
2. Nee   [Nee] 
 

Volmacht * 
Hebt u iemand bij volmacht laten stemmen of hebt u zelf gestemd? 
1. Bij volmacht gestemd   [StemVolm] 
2. Zelf gestemd   [StemZelf] 

 
WelkPart * 

Op welke partij hebt u gestemd? 
TYPE_lijst_A1    NODK 
 

WanStem * 
Wanneer hebt u besloten om op deze partij te stemmen, was dat: →   
1. op de dag van de verkiezingen zelf,   [DagVerk] 
2. de laatste dagen voor de verkiezingen,   [DgnVoor] 
3. de laatste weken voor de verkiezingen,   [WknVoor] 
4. een paar maanden van tevoren, of   [MndVoor] 
5. wist u al langer van tevoren hoe u zou gaan stemmen?   [LangVoor] 

Lysttre1 * 
Hebt u gestemd op de lijsttrekker of op een andere kandidaat?  
>> ENQ: Lijsttrekker is de eerste persoon op de lijst << 
1. Lijsttrekker    [Lysttrek] 
2. Andere kandidaat   [AndKand] 

 
WanNStem * 

Wanneer hebt u besloten om niet te gaan stemmen, was dat: → 
1. op de dag van de verkiezingen zelf,   [DagVerk] 
2. de laatste dagen voor de verkiezingen,   [DgnVoor] 
3. de laatste weken voor de verkiezingen,   (WknVoor] 
4. een paar maanden van tevoren, of   [MndVoor] 
5. wist u al langer van tevoren dat u niet zou gaan stemmen?   [LangVoor] 

 
WelkPar2 * 

>> ENQ: Slechts één antwoord mogelijk. << 
Stel dat u toch had gestemd, op welke partij zou u dan hebben gestemd? 
TYPE_lijst_A1    NODK 
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Hebt u bij de Kamerverkiezingen van 9 juni gestemd

Gestemd
N.B. Alle Respondenten

Gestemd = [ja]

Op welke partij

WelkPart

Wanneer hebt u besloten om op deze partij te stemmen ...

WanStem

Gestemd = [nee]/wn/wg

Hebt u iemand bij volmacht laten stemmen of hebt u zelf gestemd

Volmacht

Hebt u gestemd op de lijsttrekker of op een andere kandidaat

Lysttre1

EndBlock

Wanneer hebt u besloten om niet te gaan stemmen, was dat … 

WanNstem

Stel dat u toch had gestemd, op welke partij zou dan hebben 
gestemd?

Gestemd = [nee] anders

WelkPar2

andersWelkPart = [VALIDE PARTIJ]
VALIDE PARTIJ = 
[CDA]
[PvdA]
[VVD]
[GroenL]
[SP]
[D66]
[ChrUn]
[SGP]
[PvdV]
[PvdD]
[TON]
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Macht VERVALT 
Sommige mensen zeggen dat het helemaal niets uitmaakt wie er aan de macht is. Anderen zeggen dat het een groot verschil 
maakt. Als 1 betekent dat het helemaal niets uitmaakt wie er aan de macht is en 5 dat het een groot verschil maakt, waar plaatst 
u dan uzelf? 

 
Stemmen VERVALT 

Sommige mensen zeggen dat waar je op stemt niets uitmaakt voor wat er gebeurt. Anderen zeggen dat het heel veel kan 
uitmaken voor wat er gebeurt. Als 1 betekent dat waar je op stemt helemaal niets uitmaakt voor wat er gebeurt en 5 dat het heel 
veel kan uitmaken voor wat er gebeurt, waar plaatst u dan uzelf? 

 
PrestReg 

Als we kijken naar de prestaties van de regering in Den Haag in de afgelopen drie jaar. Heeft de regering volgens u haar werk 
zeer goed gedaan, goed, slecht of zeer slecht? 
1. Zeer goed    [ZeerGoed] 
2. Goed    [Goed] 
3. Slecht    [Slecht] 
4. Zeer slecht    [ZeerSl] 
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KernZelf * 
Sommige mensen vinden dat kerncentrales de oplossing zijn voor een tekort aan energie in de toekomst. Anderen vinden dat er 
geen kerncentrales moeten worden gebouwd omdat de gevaren te groot zijn.  
Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat er snel kerncentrales moeten worden 
gebouwd en de 7 dat deze niet moeten worden gebouwd? 
1. Een  [Een] 
2. Twee  [Twee] 
3. Drie [Drie] 
4. Vier [Vier] 
5. Vijf [Vijf] 
6. Zes [Zes] 
7. Zeven [Zeven] 
 

EurZelf * 
Sommige mensen en partijen vinden dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan. Anderen vinden dat de Europese 
eenwording al te ver is gegaan.  
Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat de Europese eenwording nog verder zou 
moeten gaan en de 7 dat de eenwording al te ver is gegaan? 
1. Een  [Een] 
2. Twee  [Twee] 
3. Drie [Drie] 
4. Vier [Vier] 
5. Vijf [Vijf] 
6. Zes [Zes] 
7. Zeven [Zeven] 
 

MilZelf 
Sommige mensen vinden dat Nederland nooit militairen moet leveren aan internationale missies. Anderen vinden dat 
Nederland dat altijd moet doen als daarom wordt gevraagd.  
Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat Nederland nooit militairen moet leveren en 
de 7 dat Nederland altijd militairen moet leveren als daar om wordt gevraagd? 
1. Een  [Een] 
2. Twee  [Twee] 
3. Drie [Drie] 
4. Vier [Vier] 
5. Vijf [Vijf] 
6. Zes [Zes] 
7. Zeven [Zeven] 
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LiReZelf * 
In de politiek wordt soms gesproken over links en rechts. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u  
zichzelf dan plaatsen op een lijn van 0 tot en met 10, waarbij 0 staat voor links en 10 voor rechts? 
0. Nul       [Nul] 
1. Een        [Een] 
2. Twee        [Twee] 
3. Drie       [Drie] 
4. Vier       [Vier] 
5. Vijf       [Vijf] 
6. Zes       [Zes] 
7. Zeven       [Zeven] 
8. Acht       [Acht] 
9. Negen       [Negen] 
10. Tien       [Tien] 
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DemocrNL * 
Bent u over het algemeen genomen zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet erg tevreden of helemaal niet tevreden over de manier 
waarop de democratie in Nederland functioneert? 
1. Zeer tevreden      [ZeerTevr] 
2. Tamelijk tevreden      [Tevreden] 
3. Niet erg tevreden      [NietTevr] 
4. Helemaal niet tevreden      [ZeerOnte] 
 

DemocrEU 
En de wijze waarop de democratie in de Europese Unie functioneert, bent u daarover zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet erg 
tevreden of helemaal niet tevreden? 
1. Zeer tevreden      [ZeerTevr] 
2. Tamelijk tevreden      [Tevreden] 
3. Niet erg tevreden      [NietTevr] 
4. Helemaal niet tevreden      [ZeerOnte] 
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Kamerl * 
Ik lees u nu enkele uitspraken voor. Wilt u voor elke uitspraak zeggen of dit volgens u zo is of niet zo is? 
Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik. 
1. Dat is zo      [IsZo] 
2. Dat is niet zo      [IsNietZo] 
 

MynStem * 
De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening. 
1. Dat is zo      [IsZo] 
2. Dat is niet zo      [IsNietZo] 
 

Invloed * 
Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de regeringspolitiek. 
1. Dat is zo      [IsZo] 
2. Dat is niet zo      [IsNietZo] 

 
Actief 

Ik lees u weer een aantal uitspraken voor. Wilt u van deze uitspraken aangeven of u het daar helemaal mee eens, mee eens, mee 
oneens of helemaal mee oneens bent.  
Ik ben goed in staat om een actieve rol te spelen in de politiek.  
1. Helemaal mee eens      [HlmEens] 
2. Mee eens      [Eens] 
3. Mee oneens      [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens      [HlmOneen] 
 

ZichtOp 
Ik heb een goed beeld van de belangrijkste politieke problemen in ons land. 
1. Helemaal mee eens      [HlmEens] 
2. Mee eens      [Eens] 
3. Mee oneens      [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens      [HlmOneen] 
 

Moeilijk 
Soms lijkt de politiek zo ingewikkeld, dat mensen zoals ik moeilijk kunnen begrijpen wat er speelt. 
1. Helemaal mee eens      [HlmEens] 
2. Mee eens      [Eens] 
3. Mee oneens      [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens      [HlmOneen] 

 
Beloftes 

Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken. 
1. Helemaal mee eens      [HlmEens] 
2. Mee eens      [Eens] 
3. Mee oneens      [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens      [HlmOneen] 
 

EignBel 
Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigenbelang uit. 
1. Helemaal mee eens      [HlmEens] 
2. Mee eens      [Eens] 
3. Mee oneens      [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens      [HlmOneen] 

 
PolVrind 

Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden. 
1. Helemaal mee eens      [HlmEens] 
2. Mee eens      [Eens] 
3. Mee oneens      [Oneens] 
4. Helemaal mee oneens      [HlmOneen] 
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LidmEU 
Vindt u het lidmaatschap van Nederland van de EU in het algemeen gesproken: → 
1. een goede zaak,  [Goed] 
2. een slechte zaak of  [Slecht] 
3. noch goed, noch slecht?   [NochNoch] 
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Burgem 
Bent u het met de volgende uitspraken helemaal eens, eens, niet mee eens maar ook niet mee oneens, oneens of helemaal 
oneens.  
De burgemeester moet gekozen worden door de inwoners van de gemeente. 
1. Helemaal eens [HlmEens] 
2. Eens [Eens] 
3. Niet mee eens, niet mee oneens [NietNiet] 
4. Oneens [Oneens] 
5. Helemaal oneens [HlmOneen] 

 
Referend 

Over sommige voor ons land belangrijke beslissingen moet door de kiezers zelf worden gestemd door middel van een 
referendum. Bent u het daarmee: → 
1. helemaal eens,  [HlmEens] 
2. eens, [Eens] 
3. niet mee eens, niet mee oneens, [NietNiet] 
4. oneens, of [Oneens] 
5. helemaal oneens? [HlmOneen] 
 

MinPres 
De minister-president moet rechtstreeks door de kiezers worden gekozen. Bent u het daarmee: → 
1. helemaal eens,  [HlmEens] 
2. eens, [Eens] 
3. niet mee eens, niet mee oneens, [NietNiet] 
4. oneens, of [Oneens] 
5. helemaal oneens? [HlmOneen] 
 

Regio 
Bij de samenstelling van de Tweede Kamer wordt te weinig rekening gehouden met regionale verschillen in Nederland. Bent u 
het daarmee: → 
1. helemaal eens,  [HlmEens] 
2. eens, [Eens] 
3. niet mee eens, niet mee oneens, [NietNiet] 
4. oneens, of [Oneens] 
5. helemaal oneens? [HlmOneen] 

 
Lysttrek VERVALT 

Lijsttrekkers moeten worden gekozen op basis van een referendum onder alle leden van hun partij. Bent u het daarmee: → 
1. helemaal eens,  [HlmEens] 
2. eens, [Eens] 
3. niet mee eens, niet mee oneens, [NietNiet] 
4. oneens, of [Oneens] 
5. helemaal oneens? [HlmOneen] 
 

Koning 
 Nederland moet een republiek worden zonder koningshuis. Bent u het daarmee: → 

1. helemaal eens,  [HlmEens] 
2. eens, [Eens] 
3. niet mee eens, niet mee oneens, [NietNiet] 
4. oneens, of [Oneens] 
5. helemaal oneens? [HlmOneen] 
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Peilaf 
Dit waren alle vragen voor dit onderzoek. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
>> ENQ: Toets <1> om het interview af te sluiten. << 
Afsluiten? 
1. Ja 
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