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VRAAG 10    
Bent u voor de verkiezingen door mij (of: een andere enquêteur\enquêtrice 
van het NIPO) geïnterviewd? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
    GA DOOR MET VRAAG 802  

 7  Weet niet 
 
VRAAG 11    
(Enq.: Stel het geslacht van de respondent vast) 
 
 1  Man 
 2  Vrouw 
 
INDIEN [ SEXIN > 0 & SEXIN <> SEXUIT ]  GA DOOR MET VRAAG 802  
VRAAG 12  FORMULIER  
Wat is uw geboortejaar? 
 
VRAAG 13    

INDIEN [ JAARIN > 0 & JAARIN <> JAARUIT ]  
Enq.: de vorige keer is als geboortejaar 19<?> ingevoerd, 
deze keer heeft u 19<Question 12> ingetikt. 
Weet u zeker dat het dezelfde persoon is? 
 
 1  Ja, het klopt wel; het is dezelfde persoon 
 2  Nee, het is een andere persoon 
    GA DOOR MET VRAAG 802  

 
VRAAG 1010    
In de weken voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei zijn enkele heel 
bijzondere dingen gebeurd. Eerst viel het kabinet-Kok, het zogenoemde 
tweede paarse kabinet van PvdA, D66 en VVD. En vlak voor de verkiezingen 
werd Pim Fortuyn vermoord. 
Over deze twee gebeurtenissen wil ik u allereerst enkele vragen stellen, 
voordat we de rest van de vragenlijst afhandelen. 
(Enq.: Tik een 9 in om verder te gaan) 
 
 9  Verder 
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VRAAG 1020  OPEN  
Eerst de val van het kabinet. 
Zoals u wellicht weet, is het kabinet-Kok enkele weken voor de 
verkiezingen gevallen. 
Dat wil zeggen dat het zijn ontslag heeft aangeboden aan de Koningin. 
Weet u ook nog waarover het kabinet gevallen is? 
Kunt u dat in uw eigen woorden aangeven? 
(Enq.: Letterlijk noteren) 
(Enq.: Tik een 7 in indien weet niet (meer) 
 
VRAAG 1030    

INDIEN [ T01 <> "7" & T01 <> " 7" & T01 <> "77" ]  
Vindt u het juist dat het kabinet hierover is gevallen of 
vindt u dat niet juist? 
 
 1  Juist 
 2  Niet juist 
 7  Weet niet (meer) 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 1040    
En dan de dood van Pim Fortuyn. 
Direct na de moordaanslag op Fortuyn hebben alle politieke partijen hun 
verkiezingscampagne stopgezet. Wat vond u daarvan? Vond u het nodig dat de 
campagne direct werd stopgezet of vond u het onnodig dat de campagne direct 
werd stopgezet? 
 
 1  Nodig dat campagne direct werd stopgezet 
 2  Onnodig dat campagne direct werd stopgezet 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 1050    

INDIEN [ # Q1040 , 2 ]  
Volgens sommigen kon de campagne na enkele dagen wel worden hervat. 
Anderen waren van mening dat tot de verkiezingen van 15 mei helemaal geen 
campagne meer gevoerd kon worden. Wat vindt u? Bent u van mening dat de 
campagne hervat mocht worden of dat de campagne niet hervat mocht worden? 
 
 1  Campagne mocht worden hervat 
 2  Campagne mocht niet worden hervat 
 7  weet niet 
 8  wil niet zeggen 
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VRAAG 1060    
Direct na de aanslag op Fortuyn werd een verdachte opgepakt. 
Volgens sommige mensen was echter niet alleen hij verantwoordelijk 
voor de dood van Fortuyn, maar waren ook anderen dat. 
Volgens sommigen hadden andere politieke partijen en ook politici schuld 
aan de dood van Fortuyn. Wat is uw mening daarover? 
Vindt u dat politieke partijen of politici schuld hebben aan 
zijn dood, of is dat volgens u niet het geval? 
 
 1  Politieke partijen en politici hebben schuld 
 2  Politieke partijen en politici hebben geen schuld 
 7  weet niet 
 8  wil niet zeggen 
 
VRAAG 1070  MEERVOUDIG  

INDIEN [ Q1060 , 1 ]  
En wie heeft of hebben er volgens u dan nog meer schuld aan de aanslag op 
Fortuyn? 
(Enq.: Niet helpen) 
 
 1  alle andere partijen, alle gevestigde partijen, 'de politiek' 
 2  de linkse partijen, politiek links, de socialisten 
 3  de PvdA, Ad Melkert 
 4  GroenLinks, Paul Rosenmoller 
 5  anders 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 20    
Dan wil ik nu verder gaan met enkele vragen over uw belangstelling voor de 
politiek. 
Om te beginnen noem ik u een aantal onderwerpen. 
Kunt u voor elk onderwerp aangeven of u daar sterk, tamelijk 
of niet zo in geinteresseerd bent? 
 
-- (Noot van de programmeur: vraag 21 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
-- Politiek 
-- Achtergrondinformatie over politieke ontwikkelingen 
-- Landelijke politiek 
-- Economische onderwerpen 
-- Maatschappelijke onderwerpen zoals onderwijs, gezondheidszorg, enz. 
-- Europese politiek 
 
 9  Verder 
 
VRAAG 21    
Politiek 
Bent u daar in (Enq.: lees codes 1-3 op) 
 
 1  Sterk geïnteresseerd 
 2  Tamelijk geïnteresseerd 
 3  Niet zo geïnteresseerd 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 24    
Dan volgen nu enkele vragen over de verkiezingscampagne en de 
Kamerverkiezingen van 15 mei. 
(Enq.: Overhandig toonblad 1) 
Als er in de krant nieuws over de verkiezingscampagne stond, 
hoe vaak las u dat dan? 
 
 1  (bijna) altijd 
 2  Vaak 
 3  Zo nu en dan 
 4  Zelden of nooit 
 5  Leest geen krant 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 25    
Hebt u gedurende de campagne op televisie spotjes van Postbus 51 gezien, 
waarin werd opgeroepen om te gaan stemmen? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 3  Heb geen televisie, kijk nooit televisie 
    GA DOOR MET VRAAG 41  

 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 31    
In de weken voorafgaand aan de verkiezingen werden op de televisie 
debatten gehouden waaraan de lijsttrekkers 
van politieke partijen meededen. 
Heeft u een van deze debatten geheel of grotendeels of voor een klein deel 
gezien? 
(Enq.: als minstens 1 debat geheel gezien, dan code 1 intikken) 
 
 1  Ja, geheel 
 2  Ja, grotendeels 
 3  Ja, voor een klein deel 
 4  Nee 
    GA DOOR MET VRAAG 41  

 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 33    

INDIEN [ Q32 , 1 TO 3 ]  
Heeft dit debat invloed gehad op wat u op 15 mei heeft gestemd? 
(Enq.: Dit geldt ook voor diegenen die niet gestemd hebben op 15 mei) 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 41  MEERVOUDIG  
Tijdens de verkiezingscampagne worden allerlei activiteiten ondernomen. 
Ik heb hier een lijst van zulke activiteiten. Wilt u zeggen welke van de 
volgende dingen u heeft gedaan in de afgelopen campagne? 
(Enq.: Overhandig toonblad 2) 
 
 1  Ophangen raambiljet of verkiezingsbord 
 2  Anderen overhalen om op een bepaalde partij te stemmen 
 3  Geven van geld 
 4  Bezoeken bijeenkomsten 
 5  Geen van deze 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 43    
Heeft u tijdens de verkiezingscampagne op internet weleens 
de websites van een of meer politieke partijen bezocht? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
    GA DOOR MET VRAAG 42  

 3  Gebruikt nooit internet 
    GA DOOR MET VRAAG 45  

 7  Weet niet 
    GA DOOR MET VRAAG 42  

 8  Wil niet zeggen 
    GA DOOR MET VRAAG 42  

 
VRAAG 44    
Hoeveel van deze websites hebt u tijdens de campagne ongeveer bezocht? 
 
 1  1 
 2  2 of 3 
 4  4 of meer 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
INDIEN [ Q43 , 1 ]  GA DOOR MET VRAAG 45  
VRAAG 42    
Heeft u tijdens de verkiezingscampagne weleens het internet 
gebruikt om informatie over politiek te verkrijgen? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 45  MEERVOUDIG  
Bent u tijdens de verkiezingsperiode door een politicus 
van een politieke partij benaderd door middel van post, de 
telefoon of een gesprek op straat? 
 
 1  Ja, via de post 
 2  Ja, via de telefoon 
 3  Ja, via een gesprek op straat 
 4  Ja, anders 
 5  Nee 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 50    
Heeft u gestemd bij de Kamerverkiezingen van 15 mei? 
(Enq.: Als ondervraagde d.m.v. een volmacht heeft gestemd, 
ja (1) noteren.) 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
    GA DOOR MET VRAAG 95  

 7  Weet niet 
    GA DOOR MET VRAAG 95  

 8  Wil niet zeggen 
    GA DOOR MET VRAAG 95  

 
VRAAG 60    
Op welke partij heeft u gestemd? 
 
 3  PvdA 
 4  CDA 
 5  VVD 
 6  D66 
 7  GroenLinks 
 8  SGP 
 9  ChristenUnie (GPV, RPF) 
 10  Leefbaar Nederland 
 11  Lijst Pim Fortuyn 
 12  SP 
 13  Verenigde Senioren Partij 
 14  Nieuwe Midden Partij 
 15  Partij van de Toekomst 
 16  Vrije Indische Partij en Ouderenunie 
 17  Duurzaam Nederland 
 18  Vrouwvriendelijke Interactie 
 19  Republikeinse Volkspartij 
 94  Ongeldig 
 95  Blanco 
 97  Weet niet 
 98  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 61    
 
INDIEN [ Q60 , 97 TO 98 ]  GA DOOR MET VRAAG 93  
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VRAAG 70  OPEN  
INDIEN [ Q60 , 1 TO 30 ]  

Waarom heeft u op de <Question 60> gestemd? 
(Enq.: Doorvragen bij onduidelijk antwoord of 'beste partij'. 
Toets het antwoord letterlijk en zo volledig mogelijk in.) 
(Enq.: Vraag eventueel: Kunt u daarover nog iets meer zeggen?) 
 
VRAAG 71  OPEN  

INDIEN [ Q60 , 94 TO 95 ]  
Waarom heeft u <Question 60> gestemd? 
(Enq.: Doorvragen bij onduidelijk antwoord. 
Toets het antwoord letterlijk en zo volledig mogelijk in.) 
(Enq.: Vraag eventueel: Kunt u daarover nog iets meer zeggen?) 
 
VRAAG 80    

INDIEN [ Q60 , 1 TO 30 , 94 TO 95 ]  
Wanneer heeft u besloten om de <Question 60> te stemmen? 
Was dat op de DAG van de verkiezingen zelf, 
de laatste DAGEN voor de verkiezingen, 
de laatste WEKEN voor de verkiezingen, 
een paar MAANDEN tevoren of 
wist u al LANGER van tevoren hoe u zou gaan stemmen? 
(Enq.: Overhandig toonblad 3???) 
 
 1  Op de dag zelf 
 2  Laatste dagen 
 3  Laatste weken 
 4  Een paar maanden tevoren 
 5  Langer van tevoren 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 91    

INDIEN [ Q60 , 1 TO 30 ]  
Bij het stemmen op een partij kan gekozen worden uit een lijst van 
kandidaten. 
Heeft u gestemd op de eerstvermelde kandidaat of op een andere kandidaat? 
 
 1  Eerstvermelde 
 2  Andere kandidaat 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 92    
INDIEN [ Q91 , 2 ]  

Wat was voor u de belangrijkste reden om op een andere dan de eerstvermelde 
kandidaat te stemmen? 
 
 2  Het is een vrouw 
 3  Het is een man 
 4  Het is iemand die ik persoonlijk ken 
 5  Het is iemand die bepaalde belangen vertegenwoordigt 
 6  Het is iemand hier uit de buurt \ uit deze plaats \ provincie 
 7  Het is een goede kandidaat 
 8  Andere reden 
 17  Weet niet 
 18  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 93    
Heeft u aan iemand een volmacht gegeven om voor u te gaan stemmen? 
 
 1  Ja 
 2  Nee, zelf gaan stemmen 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 94    

INDIEN [ Q93 , 1 ]  
Aan wie heeft u die volmacht gegeven? 
 
 1  Echtgenoot\partner 
 2  (groot-stief-pleeg-) ouder(s) 
 3  (stief-pleeg-) kind(eren) 
 4  Ander lid van het huishouden 
 5  Buurman of buurvrouw 
 6  Iemand anders 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 95    
Heeft u een volmacht van iemand anders gekregen? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 96  MEERVOUDIG  

INDIEN [ Q95 , 1 ]  
Van wie heeft u die volmacht (of volmachten) gekregen? 
 
 1  <?>\partner 
 2  (groot-stief-pleeg-) ouder(s) 
 3  (stief-pleeg-) kind(eren) 
 4  Ander lid van het huishouden 
 5  Buurman of buurvrouw 
 6  Iemand anders 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 97    

INDIEN [ Q93 , 2 TO 8 ]  
Hoe laat heeft u gestemd? 
(Enq.: Overhandig toonblad 4) 
 
 1  Tussen 7.30 en 8.00 uur 
 2  Tussen 8.00 en 9.00 uur 
 3  Tussen 9.00 en 12.00 uur 
 4  Tussen 12.00 en 14.00 uur 
 5  Tussen 14.00 en 18.00 uur 
 6  Tussen 18.00 en 19.00 uur 
 7  Tussen 19.00 en 20.00 uur 
 8  Tussen 20.00 en 21.00 uur 
 17  Weet niet 
 18  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 98    
In Nederland stemt u normaal gesproken in een stembureau dat dicht bij 
uw woning is. Als u ergens anders wilt stemmen, moet u een kiezerspas 
aanvragen. 
Als u nu de keuze zou hebben uit de volgende mogelijkheden, 
waar zou u dan gaan stemmen? 
(Enq.: Overhandig toonblad 5) 
Zou u dat dicht bij uw woning willen doen, dicht bij uw werk, op een 
bus- of treinstation, bij de winkels waar u boodschappen doet, 
of nog ergens anders? 
 
 1  Dicht bij mijn woning 
 2  Dicht bij mijn werk 
 3  Op het bus- of treinstation 
 4  Bij de winkels waar ik boodschappen doe 
 5  Ergens anders 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 99    

INDIEN [ Q93 , 2 ]  
Heeft u gestemd op het stembureau dat op uw oproepkaart stond of 
heeft u een kiezerspas aangevraagd om ergens anders te kunnen stemmen? 
 
 1  Gestemd op stembureau op oproepkaart 
 2  Gestemd op ander stembureau met kiezerspas 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 100    
Als u bij de verkiezingen uw stem uitbrengt, zorgen de leden van het 
stembureau ervoor dat u dat ongestoord en helemaal zelf kunt doen. 
Het is ook mogelijk om stemmachines te plaatsen in openbaar toegankelijke 
ruimten zoals stations, postkantoren, en winkelcentra, of zelfs op straat, 
zonder dat leden van een stembureau steeds toezicht houden. 
Sommige mensen vinden toezicht niet zo belangrijk, terwijl anderen toezicht 
juist wel belangrijk vinden. 
Wat vindt u? Kunt u aangeven hoe zwaar voor u in zo’n situatie toezicht zou 
wegen? 
(Enq.: Overhandig toonblad 6) 
 
 1  Het houden van toezicht is niet zo belangrijk 
 2   
 3   
 4   
 5  Het houden van toezicht is zeer belangrijk 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 101    
En als u nu denkt aan de mogelijkheid om uw stem via de post uit te 
brengen, dus gewoon door uw stembiljet naar een stembureau te sturen. 
Hoe zwaar zou dan toezicht voor uw wegen? 
 
 1  Het houden van toezicht is niet zo belangrijk 
 2   
 3   
 4   
 5  Het houden van toezicht is zeer belangrijk 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 102    
En als u nu denkt aan de mogelijkheid om op iedere plek waar u toevallig 
bent te stemmen, met de telefoon of met een computer via internet. 
Hoe zwaar zou dan toezicht voor u wegen? 
 
 1  Het houden van toezicht is niet zo belangrijk 
 2   
 3   
 4   
 5  Het houden van toezicht is zeer belangrijk 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
INDIEN [ Q50 , 2 TO 8 ]  GA DOOR MET VRAAG 140  
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VRAAG 103    
INDIEN [ Q60 , 1 TO 30 ]  

U heeft op 15 mei op <?><Question 60> gestemd. 
Heeft u altijd op <?><Question 60> gestemd of heeft u 
weleens op een andere partij gestemd? 
 
 1  Altijd <Question 60> 
 2  Weleens een andere partij 
 3  Was niet eerder kiesgerechtigd 
 4  Was kiesgerechtigd, maar heeft nooit gestemd 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 104    

INDIEN [ Q60 , 94 TO 95 ]  
U heeft op 15 mei <Question 60> gestemd. 
Heeft u altijd <Question 60> gestemd of heeft u 
weleens op een partij gestemd? 
 
 1  Altijd <Question 60> 
 2  Weleens op een partij gestemd 
 3  Was niet eerder kiesgerechtigd 
 4  Was kiesgerechtigd, maar heeft nooit gestemd 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 110  MEERVOUDIG  
INDIEN [ Q103 , 2 \ Q104 , 2 ]  

Welke partij was dat of welke partijen waren dat? 
(Enq.: Meer antwoorden mogelijk, tik de antwoorden in in de 
volgorde waarin ondervraagde ze noemt) 
 
 3  PvdA 
 4  CDA 
 5  VVD 
 6  D66 
 7  GroenLinks 
 8  SGP 
 9  ChristenUnie (GPV, RPF) 
 10  Leefbaar Nederland 
 11  Lijst Pim Fortuyn 
 12  SP 
 13  Verenigde Senioren Partij 
 14  Centrumpartij 
 15  EVP 
 16  KVP\RKSP 
 17  CHU 
 18  ARP 
 19  SDAP 
 20  CPN 
 21  PPR 
 22  PSP 
 23  Boerenpartij 
 24  Senioren 2000 
 25  DS '70 
 26  Anders 
 27  Weet niet 
 28  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 121    
Heeft u bij de Kamerverkiezingen van 15 mei serieus 
overwogen om NIET te gaan stemmen? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 122    
Heeft u bij de Kamerverkiezingen van 15 mei serieus overwogen om 
op een andere partij dan <?><Question 60> te gaan stemmen? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 130  MEERVOUDIG  
TOON NIET DE ANTWOORDCATEGORIEN DIE GEGEVEN ZIJN IN Q61  

INDIEN [ Q122 , 1 ]  
Op welke? 
(Enq.: Meer antwoorden mogelijk, tik de antwoorden in in de 
volgorde waarin ondervraagde ze noemt) 
 
 3  PvdA 
 4  CDA 
 5  VVD 
 6  D66 
 7  GroenLinks 
 8  SGP 
 9  ChristenUnie (GPV, RPF) 
 10  Leefbaar Nederland 
 11  Lijst Pim Fortuyn 
 12  SP 
 13  Verenigde Senioren Partij 
 14  Nieuwe Midden Partij 
 15  Partij van de Toekomst 
 16  Vrije Indische Partij en Ouderenunie 
 17  Duurzaam Nederland 
 18  Vrouwvriendelijke Interactie 
 19  Republikeinse Volkspartij 
 24  Ongeldig 
 25  Blanco 
 27  Weet niet 
 28  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 140  OPEN  

INDIEN [ Q50 , 2 ]  
Waarom heeft u niet gestemd? 
(Enq.: Letterlijk noteren) 
 
VRAAG 150    

INDIEN [ Q50 , 2 ]  
Wanneer werd duidelijk dat u niet zou gaan stemmen? 
Was dat op de DAG van de verkiezingen zelf, 
de laatste DAGEN voor de verkiezingen, 
de laatste WEKEN voor de verkiezingen, 
een paar MAANDEN van tevoren of 
wist u al LANGER dat u niet zou gaan stemmen? 
(Enq.: Overhandig toonblad 3) 
 
 1  Op de dag zelf 
 2  Laatste dagen 
 3  Laatste weken 
 4  Een paar maanden tevoren 
 5  Langer van tevoren 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 160    
INDIEN [ Q50 , 2 ]  

Stel dat u toch had gestemd, op welke partij had u dan gestemd? 
(Enq.: Slechts één antwoord mogelijk!) 
 
 3  PvdA 
 4  CDA 
 5  VVD 
 6  D66 
 7  GroenLinks 
 8  SGP 
 9  ChristenUnie (GPV, RPF) 
 10  Leefbaar Nederland 
 11  Lijst Pim Fortuyn 
 12  SP 
 13  Verenigde Senioren Partij 
 14  Nieuwe Midden Partij 
 15  Partij van de Toekomst 
 16  Vrije Indische Partij en Ouderenunie 
 17  Duurzaam Nederland 
 18  Vrouwvriendelijke Interactie 
 19  Republikeinse Volkspartij 
 94  Ongeldig 
 95  Blanco 
 97  Weet niet 
 98  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 170    
Er wordt de laatste tijd gesproken over verschillende manieren om het 
stemmen aantrekkelijker te maken en de opkomst bij verkiezingen 
te verhogen. 
Enkele van die maatregelen noem ik nu op. 
(Enq.: Overhandig toonblad 7) 
Wat denkt u ervan? Zullen deze maatregelen heel slecht of heel goed 
werken om stemmen aantrekkelijker te maken en de opkomst te verhogen, 
of misschien iets daar tussenin? 
Kunt u dat aangeven met behulp van deze kaart, waarop 
0 staat voor 'werkt heel slecht voor opkomst' en 
10 voor 'werkt heel goed voor opkomst'? 
 
-- (Noot van de programmeur: vraag 171 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
- Er wordt een opkomstplicht ingevoerd. 
- Politici luisteren beter naar burgers. 
- Partijen nemen duidelijkere standpunten in. 
- Politici komen beter hun beloften na. 
- Burgers kunnen stemmen waar ze willen. 
- Verkiezingen vinden in het weekeinde plaats. 
- Politici gebruiken duidelijkere taal. 
- Er komen stemdistricten met elk één zetel in de Tweede Kamer. 
- Er worden verschillende verkiezingen tegelijkertijd gehouden. 
 
 9  Verder 
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VRAAG 171    
- Er wordt een opkomstplicht ingevoerd. 
 
 0  0 werkt heel slecht voor opkomst 
 1  1 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 heeft geen effect op de opkomst 
 6  6 
 7  7 
 8  8 
 9  9 
 10  10 werkt heel goed voor opkomst 
 97  weet niet 
 98  wil niet zeggen 
 
VRAAG 180    
Weet u hoeveel zetels de verschillende partijen hebben gekregen 
bij de afgelopen verkiezingen? 
Ik noem u een aantal partijen, en vraag u hoeveel zetels ze in de nieuwe 
Tweede Kamer hebben. 
Als u het niet precies weet, dan kunt u gewoon een schatting geven van het 
aantal. 
 
-- (Noot van de programmeur: vraag 181 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
-- de PvdA 
-- het CDA 
-- de VVD 
-- D66 
-- GroenLinks 
-- de Lijst Pim Fortuyn 
 
 9  Verder 
 
VRAAG 181  FORMULIER  
En de PvdA? 
(Enq.: Eventueel: 
Wilt u dat, als u het niet precies weet, zo goed mogelijk schatten? 
(Enq.: tik 997 in als ondervraagde het helemaal niet weet) 
(Enq.: tik 998 in als ondervraagde het niet wil zeggen) 
 
VRAAG 190  MEERVOUDIG  
 
VRAAG 191    

TOON ALLEEN DE ANTWOORDCATEGORIEN DIE GEGEVEN ZIJN IN Q190  
(Enq.: Overhandig toonblad 8) 
Op dit toonblad staan verschillende dingen die je kunt nastreven. 
Als u daaruit zou moeten kiezen, welk doel lijkt u dan het meest wenselijk? 
 
 1  De orde in het land handhaven 
 2  De politieke inspraak van de burgers vergroten 
 3  Prijsstijgingen tegengaan 
 4  De vrijheid van meningsuiting beschermen 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 191    

TOON ALLEEN DE ANTWOORDCATEGORIEN DIE GEGEVEN ZIJN IN Q190  
En wat vindt u op de tweede plaats wenselijk? 
 
 1  De orde in het land handhaven 
 2  De politieke inspraak van de burgers vergroten 
 3  Prijsstijgingen tegengaan 
 4  De vrijheid van meningsuiting beschermen 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 191    

TOON ALLEEN DE ANTWOORDCATEGORIEN DIE GEGEVEN ZIJN IN Q190  
En daarna? 
 
 1  De orde in het land handhaven 
 2  De politieke inspraak van de burgers vergroten 
 3  Prijsstijgingen tegengaan 
 4  De vrijheid van meningsuiting beschermen 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 240    
Heeft u zich de afgelopen 2 jaar weleens samen met anderen actief 
ingespannen voor een kwestie die van belang is voor uw gemeente, 
voor een bepaalde groep in de gemeente of voor uw buurt? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 244    
Heeft u zich de afgelopen 2 jaar weleens samen met anderen actief 
ingespannen voor een kwestie, die landelijk van belang is of 
die betrekking heeft op grote problemen in de wereld? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 251  MEERVOUDIG  
(Enq.: Overhandig toonblad 9) 
Op dit toonblad staan verschillende soorten verenigingen en organisaties. 
Kunt u aangeven van welke u lid of donateur bent? 
Noemt u maar de betreffende nummers. 
(Enq.: Eventueel zeggen dat het klopt dat het bij 2 begint) 
 
 2  Milieu- en natuurbehoud, zoals Greenpeace, Natuurmonumenten 
 3  Verkeer en vervoer, zoals de ANWB, de ENFB of de reizigersorganisatie ROVER 
 4  Vereniging van huurders of van eigen woningbezit, zoals de vereniging 'Eigen Huis' 
 5  Derde wereld, mensenrechten en vrede, zoals Terre des Hommes of Amnesty 

International 
 6  Culturele of artistieke verenigingen, zoals koren, muziekverenigingen en amateur 

toneelgezelschappen 
 7  Verenigingen of clubs voor een hobby of gemeenschappelijke interesse 
 8  Buurt- of wijkvereniging 
 9  Vrouwenverenigingen of -bonden 
 10  Sportverenigingen 
 11  Beroeps- of standsorganisaties 
 12  Vakbonden of vakcentrales, zoals de FNV of het CNV 
 17  Weet niet 
 18  Wil niet zeggen 
 19  Geen van deze 
 
VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Milieu- en natuurbehoud, zoals Greenpeace, Natuurmonumenten? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
 
VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Verkeer en vervoer, zoals de ANWB, de ENFB of de reizigersorganisatie 
ROVER? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
 
VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Vereniging van huurders of van eigen woningbezit, zoals de vereniging 
'Eigen Huis'? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
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VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Derde wereld, mensenrechten en vrede, zoals Terre des Hommes of Amnesty 
International? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
 
VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Culturele of artistieke verenigingen, zoals koren, muziekverenigingen en 
amateur toneelgezelschappen? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
 
VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Verenigingen of clubs voor een hobby of gemeenschappelijke interesse? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
 
VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Buurt- of wijkvereniging? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
 
VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Vrouwenverenigingen of -bonden? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
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VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Sportverenigingen? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
 
VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Beroeps- of standsorganisaties? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
 
VRAAG 250    
Bent u zeer actief, tamelijk actief of niet zo actief lid van 
Vakbonden of vakcentrales, zoals de FNV of het CNV? 
(Enq.: als meer organisaties, dan gaat het om de organisatie waar 
ondervraagde het actiefst is) 
 
 1  Zeer actief 
 2  Tamelijk actief 
 3  Niet actief 
 
VRAAG 252    
Zijn andere leden van uw huishouden lid van een vakbond? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 6  Niet van toepassing, alleenstaand 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 253    
Wilt u mij voor elk van de volgende instellingen zeggen of u daar 
heel veel, tamelijk veel, niet zo veel of helemaal geen vertrouwen 
in hebt? 
(Enq.: Overhandig toonblad 10) 
 
-- (Noot van de programmeur: vraag 254 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
-- de kerken 
-- het leger 
-- de rechters 
-- de pers 
-- de politie 
-- de Tweede Kamer 
-- de ambtenaren 
-- de grote bedrijven 
-- de Europese Unie 
-- de NAVO 
 
 9  Verder 
 
VRAAG 254    
Hoeveel vertrouwen heeft u in de kerken? 
 
 1  Heel veel vertrouwen 
 2  Tamelijk veel vertrouwen 
 3  Niet zo veel vertrouwen 
 4  Helemaal geen vertrouwen 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 261    
Er zijn veel politieke partijen in ons land. Ik zou graag nogmaals van u 
weten hoe sympathiek u deze partijen vindt. 
U kunt iedere partij hiervoor punten geven tussen de 0 en de 100. 
Hoe sympathieker u een partij vindt, hoe meer punten u die partij geeft. 
50 betekent dat u die partij niet sympathiek, maar ook niet onsympathiek 
vindt. Als u een partij niet kent, zegt u het dan gerust. 
 
-- (Noot van de programmeur: vraag 262 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
-- het CDA 
-- de PvdA 
-- de VVD 
-- D66 
-- GroenLinks 
-- Leefbaar Nederland 
-- Lijst Pim Fortuyn 
-- SGP 
-- ChristenUnie 
-- SP 
 
 9  Verder 
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VRAAG 262  FORMULIER  
En het CDA? 
(Enq.: Kent niet: 990) 
(Enq.: Weet niet: 997) 
(Enq.: Wil niet zeggen: 998) 
 
VRAAG 271    
(Enq.: Gebruik weer toonblad 11) 
Ik zou ook graag van u weten hoe sympathiek u de volgende politici 
vindt. Als u een politicus niet kent, zegt u het dan gerust. 
(Enq.: Tik een 9 in om verder te gaan) 
 
 9  Verder 
 
VRAAG 272  FORMULIER  
Allereerst nemen we Wim Kok. Hoeveel punten zou u hem geven? 
(Enq.: Kent niet: 990) 
(Enq.: Weet niet: 997) 
(Enq.: Wil niet zeggen: 998) 
 
VRAAG 270    
-- (Noot van de programmeur: vraag 273 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
-- Ad Melkert 
-- Jan Peter Balkenende 
-- Hans Dijkstal 
-- Thom de Graaf 
-- Paul Rosenmöller 
-- Kars Veling 
-- Jan Marijnissen 
-- Bas van der Vlies 
-- Fred Teeven 
 
VRAAG 273  FORMULIER  
En Ad Melkert? 
(Enq.: Kent niet: 990) 
(Enq.: Weet niet: 997) 
(Enq.: Wil niet zeggen: 998) 
 
VRAAG 274  FORMULIER  
En hoeveel punten zou u Pim Fortuyn hebben gegeven? 
(Enq.: Kent niet: 990) 
(Enq.: Weet niet: 997) 
(Enq.: Wil niet zeggen: 998) 
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VRAAG 281    
Nu een paar vragen over politieke zaken die regelmatig in het nieuws zijn. 
Zoals u misschien weet bestaat bij sommige mensen en partijen de vrees dat 
er binnen afzienbare tijd een tekort aan energie in de wereld 
zal ontstaan. Een manier om in dit tekort te kunnen voorzien is het 
bouwen van KERNCENTRALES. 
Sommigen vinden dat om die reden Nederland snel moet werken aan de 
uitbreiding van het aantal kerncentrales, anderen daarentegen vinden 
de gevaren te groot en vinden dat er in het geheel geen kerncentrales 
moeten worden gebouwd. 
(Enq.: Overhandig toonblad 12_1) 
Aan het begin van de lijn staan personen en partijen die vinden dat 
in Nederland kerncentrales erbij moeten worden gebouwd (bij 1). 
Aan het einde van de lijn staan personen en partijen die vinden dat 
er in het geheel geen kerncentrales moeten worden gebouwd (bij 7). 
Ik ga u eerst vragen om politieke partijen te plaatsen op deze lijn. 
Als u helemaal niet weet welk standpunt een partij heeft, 
zegt u het dan gerust. 
(Enq.: Tik een 9 in om verder te gaan) 
 
 9  Verder 
 
VRAAG 2100    
-- (Noot van de programmeur: vraag 2102 wordt gesteld voor: ...) 
-- het CDA 
-- de PvdA 
-- de VVD 
-- D66 
-- GroenLinks 
-- Lijst Pim Fortuyn 
-- uzelf 
 
VRAAG 2102    
Waar zou u het CDA op de lijn plaatsen? 
(Noemt u maar een getal) 
(Enq.: let op het verschil tussen 91 en 92!) 
 
 1  1 In Nederland moeten er kerncentrales bij worden gebouwd 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 Er moeten in het geheel geen kerncentrales worden gebouwd 
 91  Kan partij niet plaatsen \ weet niet 
 92  Kent partij helemaal niet 
 98  Wil niet zeggen 
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VRAAG 282    
In Nederland wordt verschillend gedacht over allochtonen en etnische 
minderheden. Sommige mensen en partijen vinden dat ze in Nederland 
moeten kunnen leven met behoud van alle gewoonten van de eigen cultuur. 
Anderen vinden dat zij zich, als zij in Nederland blijven, volledig 
moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Natuurlijk zijn er ook 
mensen die een mening hebben die daar tussen in ligt. 
Aan het begin van de lijn staan nu personen (en partijen) 
die vinden dat allochtonen en etnische minderheden in 
Nederland moeten kunnen leven met behoud van alle 
gewoonten van de eigen cultuur (dus bij cijfer 1); 
aan het einde van de lijn staan de personen (en partijen) die 
vinden dat ze zich volledig moeten aanpassen 
aan de Nederlandse cultuur (dus bij cijfer 7). 
(Enq.: Overhandig toonblad 12_2) 
(Enq.: Tik een 9 in om verder te gaan) 
 
 9  Verder 
 
VRAAG 2100    
-- (Noot van de programmeur: vraag 2102 wordt gesteld voor: ...) 
-- het CDA 
-- de PvdA 
-- de VVD 
-- D66 
-- GroenLinks 
-- Lijst Pim Fortuyn 
-- uzelf 
 
INDIEN [ KENTNIET[ 1] = 1 ]  GA DOOR MET VRAAG 2103  
VRAAG 2102    
Waar zou u het CDA op de lijn plaatsen? 
(Noemt u maar een getal) 
(Enq.: let op het verschil tussen 91 en 92!) 
 
 1  1 Allochtonen en etnische minderheden moeten in Nederland kunnen leven met behoud 

van alle gewoonten van de eigen cultuur 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 Allochtonen en etnische minderheden moeten zich volledig aanpassen aan de 

Nederlandse cultuur 
 91  Kan partij niet plaatsen \ weet niet 
 92  Kent partij helemaal niet 
 98  Wil niet zeggen 
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VRAAG 283    
De Europese eenwording is in volle gang. De landen van de Europese Unie 
hebben besloten om steeds nauwer met elkaar te gaan samenwerken. 
Maar niet iedereen denkt hierover hetzelfde. 
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. 
Stel dat de mensen en partijen die vinden dat de Europese Eenwording 
nog verder zou moeten gaan aan het begin van de lijn staan (bij cijfer 1) 
en dat de mensen en partijen die vinden dat de eenwording al te ver 
is gegaan aan het einde van de lijn staan (bij cijfer 7). 
(Enq.: Overhandig toonblad 12_3) 
(Enq.: Tik een 9 in om verder te gaan) 
 
 9  Verder 
 
VRAAG 2100    
-- (Noot van de programmeur: vraag 2102 wordt gesteld voor: ...) 
-- het CDA 
-- de PvdA 
-- de VVD 
-- D66 
-- GroenLinks 
-- Lijst Pim Fortuyn 
-- uzelf 
 
INDIEN [ KENTNIET[ 1] = 1 ]  GA DOOR MET VRAAG 2103  
VRAAG 2102    
Waar zou u het CDA op de lijn plaatsen? 
(Noemt u maar een getal) 
(Enq.: let op het verschil tussen 91 en 92!) 
 
 1  1 de Europese eenwording zou nog verder moeten gaan 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 de Europese eenwording is al te ver gegaan 
 91  Kan partij niet plaatsen \ weet niet 
 92  Kent partij helemaal niet 
 98  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 291    
Nu wil ik u enkele vragen stellen over het functioneren van de democratie. 
Bent u over het algemeen genomen zeer tevreden, tamelijk tevreden, 
niet erg tevreden of helemaal niet tevreden met de wijze waarop 
de democratie in Nederland functioneert? 
 
 1  Zeer tevreden 
 2  Tamelijk tevreden 
 3  Niet erg tevreden 
 4  Helemaal niet tevreden 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 292    
En de wijze waarop de democratie in de Europese Unie functioneert, 
bent u daarover zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden 
of helemaal niet tevreden? 
 
 1  Zeer tevreden 
 2  Tamelijk tevreden 
 3  Niet zo tevreden 
 4  Helemaal niet tevreden 
 8  Weet niet 
 9  Geen antwoord 
 
VRAAG 293    
Hoe denkt u eigenlijk over verkiezingen in Nederland? 
Denkt u dat verkiezingen ervoor zorgen dat de opvattingen van de 
kiezers goed worden weergegeven door de Kamerleden? 
Zijn de opvattingen van Kamerleden een goede afspiegeling van 
de opvattingen van de kiezers, een redelijk goede, een niet zo goede 
of een slechte? 
 
 1  Een goede afspiegeling 
 2  Een redelijke goede afspiegeling 
 3  Een niet zo goede afspiegeling 
 4  Een slechte afspiegeling 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 295    
(Enq.: Overhandig toonblad 13) 
Sommige mensen vinden dat politieke partijen nodig zijn 
om ons politieke stelsel te laten werken. 
Anderen vinden dat politieke partijen in ons land niet nodig zijn. 
Op dit toonblad betekent 1 dat politieke partijen nodig zijn, en 5 dat 
politieke partijen niet nodig zijn in ons politieke stelsel. 
Welk cijfer is op u van toepassing? 
 
 1  1 politieke partijen zijn nodig 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 politieke partijen zijn niet nodig 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 297    
(Enq.: Overhandig toonblad 14) 
Sommige mensen vinden dat er tegenwoordig in Nederland te veel aandacht 
is voor individuele vrijheden en mensenrechten. 
Anderen vinden dat hier te weinig aandacht voor is. 
Op dit toonblad betekent 1 dat er te veel aandacht voor is en 5 dat er te 
weinig aandacht voor is. 
Welk cijfer is op u van toepassing? 
 
 1  1 teveel aandacht 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 te weinig aandacht 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 298    
(Enq.: Overhandig toonblad 15) 
Volgens sommige mensen komt ook in Nederland corruptie voor in de 
politiek en worden bijvoorbeeld politici omgekocht. 
Anderen zeggen dat dat helemaal niet het geval is. 
Wat denkt u? Komt dat heel veel voor, behoorlijk veel voor, 
niet zo veel voor of helemaal niet voor? 
 
 1  Heel veel 
 2  Behoorlijk veel 
 3  Niet zo veel 
 4  Helemaal niet 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 299    
(Enq.: Overhandig toonblad 16) 
Kunt u me aan de hand van dit toonblad aangeven of u het 
eens of oneens bent met de volgende stelling: 
Een democratie kent vele problemen, maar het is 
de beste vorm van regeren die er is. 
 
 1  Helemaal mee eens 
 2  Mee eens 
 3  Niet mee eens, maar ook niet mee oneens 
 4  Mee oneens 
 5  Helemaal mee oneens 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 300    
Ik lees u nu 2 stellingen voor over politici en partijen. 
(Enq.: Tik een 9 in om verder te gaan) 
 
 9  Verder 
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VRAAG 301    
Stelling: 
Bij de samenstelling van de Tweede Kamer wordt te weinig rekening gehouden 
met regionale verschillen in Nederland. 
Bent u het daar .... 
(Enq.: lees codes 1-5 op) 
 
 1  Helemaal mee eens 
 2  Mee eens 
 3  Niet mee eens, maar ook niet mee oneens 
 4  Mee oneens 
 5  Helemaal mee oneens 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 301    
Stelling: 
Elke regio en grote stad moet worden vertegenwoordigd door ten minste één 
lid in de Tweede Kamer. 
Bent u het daar .... 
(Enq.: lees codes 1-5 op) 
 
 1  Helemaal mee eens 
 2  Mee eens 
 3  Niet mee eens, maar ook niet mee oneens 
 4  Mee oneens 
 5  Helemaal mee oneens 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 302    
In hun relatie tot kiezers kunnen politici op verschillende aspecten 
de nadruk leggen. Op dit toonblad staan twee van deze aspecten. 
(Enq.: Overhandig toonblad 17) 
Op welk aspect zouden volgens u politici de meeste nadruk dienen 
te leggen? Welk van de twee vindt u het belangrijkst? 
 
 1  De politieke denkbeelden van de burgers zo goed mogelijk in beleid vertalen 
 2  Steun vragen aan de kiezers voor de politieke denkbeelden van de eigen partij 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 320    
(Enq.: Overhandig toonblad 18) 
Ik noem nu telkens de naam van een mogelijke kandidaat voor de post 
van minister-president. Wilt u aangeven hoeveel vertrouwen u in 
deze persoon zou hebben als minister-president? 
 
-- (Noot van de programmeur: vraag 321 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
-- Jan-Peter Balkenende 
-- Ad Melkert 
-- Hans Dijkstal 
-- Thom de Graaf 
 
 9  Verder 
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VRAAG 321    
Hoeveel vertrouwen heeft u in Jan-Peter Balkenende als minister-president? 
Noemt u maar het cijfer dat van toepassing is. 
Als u een kandidaat niet kent, zegt u het dan gerust. 
(Enq.: Als ondervraagde een kandidaat niet kent code 90 gebruiken) 
 
 1  1 Heel veel vertrouwen 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 Helemaal geen vertrouwen 
 90  Kent kandidaat niet 
 97  Weet niet 
 98  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 322    
En hoeveel vertrouwen zou u hebben gehad in Pim Fortuyn als 
minister-president? 
Noemt u maar het cijfer dat van toepassing is. 
Als u een kandidaat niet kent, zegt u het dan gerust. 
(Enq.: Als ondervraagde een kandidaat niet kent code 90 gebruiken) 
 
 1  1 Heel veel vertrouwen 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 Helemaal geen vertrouwen 
 90  Kent kandidaat niet 
 97  Weet niet 
 98  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 330    
(Enq.: Overhandig toonblad 19) 
Van politieke opvattingen wordt vaak gezegd dat zij LINKS OF RECHTS zijn. 
Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u dan 
zichzelf op deze lijn plaatsen? 
Noemt u maar het cijfer dat op u van toepassing is. 
 
 0  0 (links) 
 1  1 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 
 8  8 
 9  9 
 10  10 (rechts) 
 97  Weet niet 
 98  Wil niet zeggen 
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VRAAG 340    
-- (Noot van de programmeur: vraag 341 wordt gesteld voor: ...) 
-- Allereerst de PvdA: 
-- En de VVD? 
-- En D66? 
-- En GroenLinks? 
-- En het CDA? 
-- En de SGP? 
-- En de ChristenUnie? 
-- En Leefbaar Nederland? 
-- En de SP? 
-- En de Lijst Pim Fortuyn? 
 
VRAAG 341    
Ook van politieke partijen wordt gezegd dat zij LINKS of 
RECHTS zijn. 
(Enq.: Weer met toonblad 19) 
Wilt u aangeven in welke mate u vindt dat een partij links of rechts is? 
Allereerst de PvdA: 
 
 0  0 (links) 
 1  1 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 
 8  8 
 9  9 
 10  10 (rechts) 
 97  Weet niet 
 98  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 349    
-- (Noot van de programmeur: vraag 350 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
-- Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik. 
-- De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en 
niet in mijn mening. 
-- Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de regeringspolitiek. 
-- Er stemmen zoveel mensen bij de verkiezingen dat mijn stem er niet toe 
doet. 
-- Meestal verliezen onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer al snel het 
contact met de mensen in het land. 
 
VRAAG 350    
- Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik. 
 
 1  Dat is zo 
 2  Dat is niet zo 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 355    
-- (Noot van de programmeur: vraag 360 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
-- Ik ben goed in staat om een actieve rol te spelen in de politiek. 
-- Ik heb een goed beeld van de belangrijkste politieke problemen in ons 
land. 
-- Soms lijkt de politiek zo ingewikkeld dat mensen zoals ik niet echt 
kunnen begrijpen wat er speelt. 
-- Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken. 
-- Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigenbelang uit. 
-- Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je 
bekwaamheden. 
-- De meeste Nederlandse partijen lijken zoveel op elkaar dat het weinig 
uitmaakt welke partijen in de regering zitten en welke niet. 
 
VRAAG 360    
Ik ben goed in staat om een actieve rol te spelen in de politiek. 
 
 1  Helemaal mee eens 
 2  Mee eens 
 3  Mee oneens 
 4  Helemaal mee oneens 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 380    
Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn 
of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn 
in de omgang met mensen? 
 
 1  Wel te vertrouwen 
 2  Men kan niet voorzichtig genoeg zijn 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 430    
Voor sommigen is het heel zeker dat zij altijd op dezelfde partij 
zullen stemmen. Anderen bekijken elke keer opnieuw aan welke partij 
zij hun stem geven. Ik noem u een aantal partijen. 
Wilt u voor elke partij aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u er 
ooit op zult stemmen? Noemt u maar het cijfer dat van toepassing is. 
Als u een partij niet kent of het niet weet, zeg het gerust, 
we gaan dan verder met de volgende partij. 
(Enq.: Overhandig toonblad 21) 
-- (Noot van de programmeur: vraag 431 wordt gesteld voor: ...) 
-- het CDA 
-- de PvdA 
-- de VVD 
-- D66 
-- GroenLinks 
-- de SGP 
-- de ChristenUnie 
-- Leefbaar Nederland 
-- de SP 
-- Lijst Pim Fortuyn 
 
 9  Verder 
 
VRAAG 431    
En het CDA? 
(Enq.: Als ondervraagde deze partij niet kent dan code 16 gebruiken. 
 
 1  1 Ik zal zeker nooit op deze partij stemmen 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 
 8  8 
 9  9 
 10  10 Ik zal zeker weleens op deze partij stemmen 
 16  Kent partij niet 
 17  Weet niet 
 18  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 440    
Stel: de Tweede Kamer behandelt een wetsvoorstel dat u 
zeer onrechtvaardig of verkeerd vindt. 
Hoe groot is de kans dat u zou proberen daar iets tegen te doen? 
Is die kans zeer groot, groot, klein of zeer klein? 
 
 1  Zeer groot 
 2  Groot 
 3  Klein 
 4  Zeer klein 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 445  MEERVOUDIG  
Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen 
of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. 
Wilt u de volgende mogelijkheden bekijken, en mij dan zeggen van welke 
daarvan u in de afgelopen 5 jaar gebruik hebt gemaakt? 
(Enq.: Overhandig toonblad 22) 
 
 2  Radio, televisie of krant ingeschakeld 
 3  Politieke partij of organisatie ingeschakeld 
 4  Meegedaan aan een door de overheid georganiseerde insprakbijeenkomst, hoorzitting of 

discussiebijeenkomst 
 5  Contact opgenomen met een politicus of ambtenaar 
 6  Meegedaan aan een actiegroep 
 7  Meegedaan aan een protestactie, protestmars of demonstratie 
 8  Via Internet, email of SMS meegedaan aan een politieke discussie of actie 
 9  Iets anders 
 19  Geen van deze mogelijkheden 
 
VRAAG 451    
Nu wil ik u enkele vragen stellen over politiek en godsdienst. 
Vindt u dat politieke partijen geheel los moeten staan van godsdienst, 
of bent u van mening dat er ook confessionele partijen moeten zijn, 
d.w.z. politieke partijen die gebaseerd zijn op godsdienst? 
 
 1  Politieke partijen moeten geheel los staan van godsdienst 
 2  Er moeten ook confessionele politieke partijen zijn 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 453    
En vakbonden? Vindt u dat vakbonden geheel los moeten staan van godsdienst, 
of bent u van mening dat er ook confessionele vakbonden moeten zijn? 
 
 1  Vakbonden moeten geheel los staan van godsdienst 
 2  Er moeten ook confessionele vakbonden zijn 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 454    
Vindt u dat scholen geheel los moeten staan van godsdienst, 
of bent u van mening dat er ook confessionele scholen moeten zijn, 
d.w.z. scholen die gebaseerd zijn op godsdienst? 
 
 1  Scholen moeten geheel los staan van godsdienst 
 2  Er moeten ook confessionele scholen zijn 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 456    
Vindt u dat omroepen geheel los moeten staan van godsdienst, 
of bent u van mening dat er ook confessionele omroepen moeten zijn, 
d.w.z. omroepen die gebaseerd zijn op godsdienst? 
 
 1  Omroepen moeten geheel los staan van godsdienst 
 2  Er moeten ook confessionele omroepen zijn 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 460    
Bent u het met de volgende uitspraak helemaal eens, mee eens, 
mee oneens of helemaal mee oneens? 
Het geloof is voor de politiek een goede wegwijzer. 
 
 1  Helemaal mee eens 
 2  Mee eens 
 3  Mee oneens 
 4  Helemaal mee oneens 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 470    
(Enq.: Overhandig toonblad 23) 
Van politieke opvattingen wordt vaak gezegd dat zij 
PROGRESSIEF of CONSERVATIEF zijn. 
Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u dan 
zichzelf op deze lijn plaatsen? 
Noemt u maar het cijfer dat op u van toepassing is. 
 
 0  0 Progressief 
 1  1 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 
 8  8 
 9  9 
 10  10 Conservatief 
 97  Weet niet 
 98  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 480    
-- (Noot van de programmeur: vraag 480 wordt gesteld voor: ...) 
-- Allereerst de PvdA: 
-- En de VVD? 
-- En D66? 
-- En GroenLinks? 
-- En het CDA? 
-- En de SGP? 
-- En de ChristenUnie? 
-- En Leefbaar Nederland? 
-- En de SP? 
-- En de Lijst Pim Fortuyn? 
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VRAAG 481    
Ook van politieke partijen wordt gezegd dat zij progresief of conservatief 
zijn. 
(Enq.: Weer met toonblad 23) 
Wilt u aangeven in welke mate u vindt dat een partij progresief of 
conservatief is? 
Allereerst de PvdA: 
 
 0  0 Progressief 
 1  1 
 2  2 
 3  3 
 4  4 
 5  5 
 6  6 
 7  7 
 8  8 
 9  9 
 10  10 Conservatief 
 97  Weet niet 
 98  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 491    
We zijn aan het einde gekomen van de vragenlijst. Mijn hartelijke dank! 
Nog een vraag tot slot. We hebben het al uitgebreid gehad over de 
Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei. 
Maar stel nu eens dat er morgen om de een of andere reden ineens nieuwe 
Kamerverkiezingen zouden zijn. 
Wat zou u dan doen? Op welke partij zou u dan gaan stemmen? 
 
 0  Ik zou dan niet gaan stemmen 
 3  PvdA 
 4  CDA 
 5  VVD 
 6  D66 
 7  GroenLinks 
 8  SGP 
 9  ChristenUnie (GPV, RPF) 
 10  Leefbaar Nederland 
 11  Lijst Pim Fortuyn 
 12  SP 
 13  Verenigde Senioren Partij 
 14  Nieuwe Midden Partij 
 15  Partij van de Toekomst 
 16  Vrije Indische Partij en Ouderenunie 
 17  Duurzaam Nederland 
 18  Vrouwvriendelijke Interactie 
 19  Republikeinse Volkspartij 
 94  Ongeldig 
 95  Blanco 
 97  Weet niet 
 98  Wil niet zeggen 
 
INDIEN [ Q50 , 2 & Q491 , 0 ]  GA DOOR MET VRAAG 493  
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VRAAG 492  OPEN  
INDIEN [ Q60 <> Q491 & ( # Q60 , 97 TO 98 \ Q491 , 97 TO 98) ]  

U hebt op 15 mei niet gestemd en zou 
morgen niet stemmen. 
Kunt u mij in uw eigen woorden zeggen waarom u als er 
morgen verkiezingen zouden zijn anders zou stemmen? 
(Enq.: Goed doorvragen! - Antwoord letterlijk en geheel noteren!) 
 
VRAAG 502    
Bij de volgende Tweede-Kamerverkiezingen wil het NIPO in opdracht van 
een aantal Nederlandse universiteiten graag voor de laatste keer een 
kort gesprek voeren met iedereen die aan dit onderzoek heeft meegedaan. 
Als u er geen bezwaar tegen heeft zal tegen die tijd nog één keer iemand 
contact met u opnemen voor dit korte gesprek. 
 
 1  Heeft geen bezwaar 
 2  Heeft bezwaar 
 
VRAAG 503    

INDIEN [ Q502 , 1 ]  
Bent u tegen die tijd bereikbaar op uw huidig adres of op een ander adres? 
 
 1  Huidig adres 
 2  Ander adres 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
 
VRAAG 504  FORMULIER  

INDIEN [ Q503 , 2 ]  
Hoe luidt het andere adres (en het telefoonnummer)? 
 
VRAAG 505  OPEN  

INDIEN [ Q502 , 2 ]  
(Enq: Noteer waarom ondervraagde bezwaar heeft) 
(Enq: Indien ondervraagde niet aangeeft waarom hij bezwaar heeft, vragen: 
Kunt u misschien aangeven waarom u hier bezwaar tegen heeft? 
 
VRAAG 531    
(Enq: Invullen zonder te vragen) 
(Enq: Stel vast of er tijdens het gesprek ook andere personen in de 
kamer waren.) 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 7  Weet niet 
 8  Wil niet zeggen 
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VRAAG 532  MEERVOUDIG  
INDIEN [ Q531 , 1 ]  

(Enq: Stel vast wie dat waren.) 
(Enq.: meer antwoorden mogelijk) 
 
 1  Kind(eren) jonger dan 6 jaar 
 2  Oudere kinderen 
 3  Man, vrouw, partner 
 4  Overige familieleden 
 5  Overige volwassenen 
 7  Weet niet 
 
VRAAG 533    

INDIEN [ Q532 , 1 ]  
Wilt u van deze persoon of personen aangeven of zij het gesprek 
geheel of gedeeltelijk volgden (d.w.z. actief meeluisterden) 
of zich zelfs in het gesprek mengden (d.w.z. een eigen mening gaven, 
of de ondervraagde persoon corrigeerden of antwoorden suggereerden)? 
Kinderen jonger dan 6 jaar: 
 
 1  Volgden gesprek 
 2  Mengden zich in gesprek 
 3  Volgden gesprek niet 
 7  Weet niet 
 
VRAAG 534    

INDIEN [ Q532 , 2 ]  
Oudere kinderen: 
 
 1  Volgden gesprek 
 2  Mengden zich in gesprek 
 3  Volgden gesprek niet 
 7  Weet niet 
 
VRAAG 535    

INDIEN [ Q532 , 3 ]  
Man, vrouw, partner: 
 
 1  Volgde gesprek 
 2  Mengde zich in gesprek 
 3  Volgde gesprek niet 
 7  Weet niet 
 
VRAAG 536    

INDIEN [ Q532 , 4 ]  
Overige familieleden: 
 
 1  Volgden gesprek 
 2  Mengden zich in gesprek 
 3  Volgden gesprek niet 
 7  Weet niet 
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VRAAG 537    
INDIEN [ Q532 , 5 ]  

Overige volwassenen: 
 
 1  Volgden gesprek 
 2  Mengden zich in gesprek 
 3  Volgden gesprek niet 
 7  Weet niet 
 
VRAAG 541    
(Enq: Waren er storende invloeden bij het gesprek, zoals bijvoorbeeld: 
TV of radio stond aan, mensen kwamen op bezoek, etcetera?) 
 
 1  Wel storende invloeden 
 2  Geen storende invloeden 
 7  Weet niet 
 
VRAAG 542  OPEN  

INDIEN [ Q541 , 1 ]  
De storende invloeden waren .... 
(Enq.: tik in) 
 
VRAAG 901    
Heel hartelijk dank voor uw medewerking. 
De beloning voor deze vragenlijst bedraagt: € 5,- 
Wilt u hiervoor een cadeaubon, Air Miles of wilt u misschien dat wij het 
bedrag overmaken aan een goed doel? 
 
 1  Cadeaubon te besteden bij Blokker 
 2  CD-bon te besteden bij Free Record Shop 
 9  420 Air Miles 
 3  Artsen zonder Grenzen 
 4  AIDSfonds 
 6  Nederlandse Kankerbestrijding 
 
INDIEN [ # Q901 , 9 ]  GA DOOR MET VRAAG 999  
VRAAG 902  FORMULIER  
Wat is uw deelnemersnummer bij Air Miles? Dit nummer staat achter 
op de Air Miles kaart achter "UW AIRMILES NUMMER IS". 
 
VRAAG 801    
(Enq.: Tik een 1 in ter afsluiting) 
 
 1  Geslaagd gesprek 
 
VRAAG 802    
(Enq.: dit is dus niet dezelfde persoon als vorige keer) 
 
 1  Afbreken 
    EINDE GESPREK, SCHRIJF STATUS "00"  
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