Ro1a
Sommige mensen zeggen dat we over 25 jaar nog ruimschoots olie zullen hebben. Anderen zeggen
dat als we op dezelfde voet doorgaan met het gebruik van olie, alles over 15 jaar verbruikt zal zijn.
Welke van deze ideeën zit naar uw inschatting het dichtst bij de waarheid?
Er zal over 25 jaar ruimschoots olie zijn
Olie zal over 15 jaar zijn verbruikt

Ro1b
Sommigen mensen zeggen dat als we op dezelfde voet doorgaan met het gebruik van olie, alles over
15 jaar verbruikt zal zijn. Anderen zeggen dat we over 25 jaar nog ruimschoots olie zullen hebben.
Welke van deze ideeën zit naar uw inschatting het dichtst bij de waarheid?
Olie zal over 15 jaar verbruikt zijn
Er zal over 25 jaar ruimschoots olie zijn

Ro1c
Welke van deze ideeën zit naar uw inschatting het dichtst bij de waarheid? We zullen over 25 jaar
nog ruimschoots olie hebben, of als we op dezelfde voet doorgaan met het gebruik van olie zal alles
over 15 jaar verbruikt zijn.
Er zal over 25 jaar ruimschoots olie zijn
Olie zal over 15 jaar verbruikt zijn

Ro1d
Welke van deze ideeën zit naar uw inschatting het dichtst bij de waarheid? Als we op dezelfde voet
doorgaan met het gebruik van olie zal alles over 15 jaar verbruikt zijn, of we zullen over 25 jaar nog
ruimschoots olie hebben.
Olie zal over 15 jaar verbruikt zijn
Er zal over 25 jaar ruimschoots olie zijn

1

RO2a
Bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak over hoe benzine‐ en olieprijzen worden
bepaald?
Elke oliemaatschappij stelt haar eigen prijzen vast om de concurrentie aan te gaan.
Eens
Oneens

RO2b
Bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak over hoe benzine‐ en olieprijzen worden
bepaald?
De oliemaatschappijen stellen gezamenlijk de prijzen vast voor hun producten.
Eens
Oneens

RO2c
Welke van deze uitspraken komt het dichtst bij uw idee hoe benzine ‐ en olieprijzen worden
bepaald?
Elke oliemaatschappij stelt haar eigen prijzen vast om de concurentie aan te gaan, of de
oliemaatschappijen stellen gezamenlijk de prijzen vast voor hun producten.
Elke oliemaatschappij stelt haar eigen prijzen vast
Oliemaatschappijen stellen gezamenlijk de prijzen vast

RO2d
Welke van deze uitspraken komt het dichtst bij uw idee hoe benzine ‐ en olieprijzen worden
vastgesteld?
De oliemaatschappijen stellen gezamenlijk de prijzen vast voor hun producten, of elke
oliemaatschappij stelt haar eigen prijzen vast om de concurentie aan te gaan.
Oliemaatschappijen stellen gezamenlijk de prijzen vast
Elke oliemaatschappij stelt haar eigen prijzen vast
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RO3a
Sommige mensen vinden dat de overheid erop moet toezien dat alle mensen toereikende
huisvesting hebben, terwijl anderen vinden dat iedereen zelf voor zijn eigen huisvesting moet zorgen.
Welke uitspraak komt het dichtst bij hoe u erover denkt?
De overheid moet toezien op toereikende huisvesting
Laat iedereen zelf voor eigen huisvesting zorgen

RO3b
Sommige mensen vinden dat iedereen zelf voor zijn eigen huisvesting moet zorgen, terwijl anderen
vinden dat de overheid erop moet toezien dat alle mensen toereikende huisvesting hebben.
Welke uitspraak komt het dichtst bij hoe u erover denkt?
Laat iedereen zelf voor eigen huisvesting zorgen
De overheid moet toezien op toereikende huisvesting

RO3c
Welke uitspraak komt het dichtst bij hoe u erover denkt? De overheid moet erop toezien dat alle
mensen toereikende huisvesting hebben, of iedereen moet zelf voor zijn eigen huisvesting zorgen.
De overheid moet toezien op toereikende huisvesting
Laat iedereen zelf voor eigen huisvesting zorgen

RO3d
Welke uitspraak komt het dichtst bij hoe u erover denkt: Iedereen moet zelf voor zijn eigen
huisvesting zorgen, of de overheid moet erop toezien dat alle mensen toereikende huisvesting
hebben.
Laat iedereen zelf voor eigen huisvesting zorgen
De overheid moet toezien op toereikende huisvesting
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AQ1a
Zijn misdaad en wetteloosheid in dit land volgens u meer te wijten aan individuen of aan sociale
omstandigheden?
Meer te wijten aan individuen
Meer te wijten aan sociale omstandigheden

AQ1b
Zijn misdaad en wetteloosheid in dit land volgens u meer te wijten aan sociale omstandigheden of
aan individuen?
Meer te wijten aan sociale omstandigheden
Meer te wijten aan individuen

AQ1c
Bent u het eens of oneens met deze uitspraak? Misdaad en wetteloosheid in dit land zijn meer te
wijten aan individuen dan aan sociale omstandigheden.
Eens
Oneens

AQ1d
Bent u het eens of oneens met deze uitspraak? Misdaad en wetteloosheid in dit land zijn meer te
wijten aan sociale omstandigheden dan aan individuen.
Eens
Oneens
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AQ2a
Denkt u dat de regering er wel of juist niet op zou moeten toezien dat iedereen werk heeft en een
goede levensstandaard?
De regering zou erop toe moeten zien
De regering zou er niet op toe moeten zien

AQ2b
Bent u het eens of oneens met deze uitspraak?
De regering zou erop toe moeten zien dat iedereen werk heeft en een goede levensstandaard.
Eens
Oneens

AQ2c
Bent u het eens of oneens met deze uitspraak?
De regering zou er niet op toe moeten zien dat iedereen werk heeft en een goede levensstandaard.
Eens
Oneens

AQ2d
Denkt u dat de regering er niet of juist wel op zou moeten toezien dat iedereen werk heeft en een
goede levensstandaard?
De regering zou er niet op toe moeten zien
De regering zou erop toe moeten zien
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AQ3a
Bent u het eens of oneens met deze uitspraak?
De meeste mannen zijn emotioneel beter geschikt voor de politiek dan de meeste vrouwen.
Eens
Oneens

AQ3b
Bent u het eens of oneens met deze uitspraak?
De meeste mannen zijn emotioneel niet beter geschikt voor de politiek dan de meeste vrouwen.
Eens
Oneens

AQ3c
Zou u zeggen dat de meeste mannen emotioneel beter geschikt zijn voor de politiek dan de meeste
vrouwen, dat mannen en vrouwen even geschikt zijn, of dat vrouwen beter geschikt zijn dan mannen
in dit opzicht?
Mannen zijn beter geschikt
Mannen en vrouwen zijn even geschikt
Vrouwen zijn beter geschikt

AQ3d
Zou u zeggen dat de meeste vrouwen emotioneel beter geschikt zijn voor de politiek dan de meeste
mannen, dat mannen en vrouwen even geschikt zijn, of dat mannen beter geschikt zijn dan vrouwen
in dit opzicht?
Vrouwen zijn beter geschikt
Mannen en vrouwen zijn even geschikt
Mannen zijn beter geschikt
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AQ4a
Bent u het eens of oneens met deze uitspraak?
Soms lijken politiek en de regering zo ingewikkeld dat iemand als ik niet echt kan begrijpen wat er
gebeurt.
Eens
Oneens

AQ4b
Zou u zeggen dat politiek en de regering soms zo ingewikkeld lijken dat iemand als u niet echt kan
begrijpen wat er gebeurt, of dat u wel echt kunt begrijpen wat er gebeurt?
Soms zo ingewikkeld, kan het niet begrijpen
Kan het aldoor begrijpen
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QW1a
Er zijn een aantal mensen die tegen alle religies zijn. Als zo’n persoon een toespraak zou willen
houden in uw stad/dorp/gemeente tegen religies, zou hij dan de vrijheid moeten krijgen om te
spreken, of niet?
Ja, moet toestemming krijgen
Nee, moet toestemming krijgen

QW1b
Er zijn een aantal mensen die tegen alle religies zijn. Als zo’n persoon een toespraak zou willen
houden in uw stad/dorp of gemeenschap tegen religies, zou hij dan toestemming moeten krijgen om
te spreken, of niet?
Ja, moet toestemming krijgen
Nee, moet geen toestemming krijgen
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RO4a
Voor zover u weet, zou u zeggen dat de gemiddelde temperaturen in de wereld hoger waren in de
afgelopen drie jaar dan daarvoor, lager, of ongeveer gelijk?
Hoger
Lager
Ongeveer gelijk

RO4b
Voor zover u weet, zou u zeggen dat de gemiddelde temperaturen in de wereld lager waren in de
afgelopen drie jaar dan daarvoor, hoger, of ongeveer gelijk?
Lager
Hoger
Ongeveer gelijk
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NO1a
In het algemeen, denkt u dat de rechtbanken in dit land criminelen te hard of niet hard genoeg
behandelen, of heeft u daar geen mening over?
Te hard
Niet hard genoeg
Geen mening

NO1b
In het algemeen, denkt u dat de rechtbanken in dit land criminelen te hard of niet hard genoeg
behandelen, of heeft u niet genoeg informatie over de rechtbanken om een antwoord te kunnen
geven?
Te hard
Niet hard genoeg
Niet genoeg informatie om een antwoord te kunnen geven

NO1c
In het algemeen, denkt u dat de rechtbanken in dit land criminelen te hard of niet hard genoeg
behandelen, of weet u het niet?
Te hard
Niet hard genoeg
Ik weet het niet

NO1d
In het algemeen, denkt u dat de rechtbanken in dit land criminelen te hard of niet hard genoeg
behandelen?
Te hard
Niet hard genoeg
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NO2a
Vindt u dat bijna alle mensen die in de regering zitten slim zijn, of denkt u dat een behoorlijk aantal
van hen niet schijnt te weten waar ze mee bezig , of heeft u daar geen mening over?
Zijn slim
Weten niet waar ze mee bezig zijn
Geen mening

NO2b
Denkt u dat een behoorlijk aantal mensen die in de regering zitten niet schijnen te weten waar ze
mee bezig zijn, of vindt u dat ze bijna allemaal slim zijn?
Weten niet waar ze mee bezig zijn
Zijn slim

NO2c
Vindt u dat bijna alle mensen die in de regering zitten slim zijn, of denkt u dat een behoorlijk aantal
van hen niet schijnt te weten waar ze mee bezig zijn, of weet u het niet?
Zijn slim
Weten niet waar ze mee bezig zijn
Ik weet het niet

NO2d
Vindt u dat bijna alle mensen die in de regering zitten slim zijn, of denkt u dat een behoorlijk aantal
van hen niet schijnt te weten waar ze mee bezig zijn?
Zijn slim
Weten niet waar ze mee bezig zijn
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NO3a
Denkt u dat behoorlijk wat mensen die in de regering zitten corrupt zijn, niet zo erg veel dat zijn,
nauwelijks iemand van hen corrupt is, of heeft u daar geen mening over?
Behoorlijk wat
Niet veel
Nauwelijks iemand
Geen mening

NO3b
Denkt u dat behoorlijk wat mensen die in de regering zitten corrupt zijn, niet zo erg veel dat zijn,
nauwelijks iemand van hen corrupt is, of heeft u niet genoeg informatie over de regering om een
antwoord te kunnen geven?
Behoorlijk wat
Niet veel
Nauwelijks iemand
Heb niet voldoende informatie

NO3c
Denkt u dat behoorlijk wat mensen die in de regering zitten corrupt zijn, niet zo erg veel dat zijn,
nauwelijks iemand van hen corrupt is, of weet u het niet?
Behoorlijk wat
Niet veel
Nauwelijks iemand
Ik weet het niet

NO3d
Denkt u dat behoorlijk wat mensen die in de regering zitten corrupt zijn, niet zo erg veel dat zijn, of
dat nauwelijks iemand van hen corrupt is?
Behoorlijk wat
Niet veel
Nauwelijks iemand
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QB1a
Als er een ernstig brandstoftekort is deze winter, denkt u dan dat er een wet moet komen die van
mensen eist dat ze de verwarming in hun huis omlaag te zetten, of bent u tegen zo’n wet?
Er moet zo’n wet komen
Tegen zo’n wet

QB1b
Als er een ernstig brandstof tekort is deze winter, denkt u dan dat er een wet moet komen die van
mensen eist dat ze de verwarming in hun huis omlaag zetten?
Ja, er moet zo’n wet komen
Nee, geen wet

QB1c
Als er een ernstig brandstof tekort is deze winter, denkt u dan dat er een wet moet komen die van
mensen eist dat ze de verwarming in hun huis omlaag zetten, of bent u tegen zo’n wet omdat het te
moeilijk zou zijn om te handhaven?
Er moet zo’n wet komen
Tegen zo’n wet

QB1d
Als er een ernstig brandstof tekort is deze winter, bent u er dan tegen dat er een wet moet komen
die van mensen eist dat ze de verwarming in hun huis omlaag zetten, of denkt u dat er zo’n wet moet
komen?
Tegen zo’n wet
Er moet zo’n wet komen
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QB2a
Als er een vakbond is voor een bepaald bedrijf of organisatie, vindt u dan dat alle werknemers
verplicht lid moeten worden van de vakbond, of bent u daar tegen?
Ja, allemaal bij de vakbond
Nee, tegen

QB2b
Als er een vakbond is voor een bepaald bedrijf of organisatie, vindt u dan dat alle werknemers
verplicht lid moeten worden van de vakbond?
Ja
Nee

QB2c
Als er een vakbond is voor een bepaald bedrijf of organisatie, vindt u dan dat alle werknemers
verplicht lid moeten worden van de vakbond, of moet het aan de personen zelf worden overgelaten
om te beslissen of ze al dan niet lid willen worden?
Allen moeten verplicht worden
Aan personen zelf overlaten

QB2d
Als er een vakbond is voor een bepaald bedrijf of organisatie, bent u er dan tegen dat alle
werknemers verplicht lid moeten worden van de vakbond, of denkt u dat alle werknemers verplicht
lid moeten worden van de vakbond?
Tegen
Allemaal bij de vakbond
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QO11a
Vindt u dat het voor een zwangere vrouw mogelijk moet zijn om een legale abortus te krijgen als zij
gehuwd is en geen kinderen meer wil?
Ja
Nee

QO12a
Vindt u dat het voor een zwangere vrouw mogelijk moet zijn om een legale abortus te krijgen als er
een hoge kans bestaat op een ernstige afwijking bij de baby?
Ja
Nee

QO12b
Vindt u dat het voor een zwangere vrouw mogelijk moet zijn om een legale abortus te krijgen als er
een hoge kans bestaat op een ernstige afwijking bij de baby?
Ja
Nee

QO11b
Vindt u dat het voor een zwangere vrouw mogelijk moet zijn om een legale abortus te krijgen als zij
gehuwd is en geen kinderen meer wil?
Ja
Nee
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QO21a
Denkt u dat vakbonden moet worden toegestaan om hun geld uit te geven om kandidaten voor
politieke functies te helpen om te worden gekozen of om dat te verhinderen?
Ja
Nee

QO22a
Denkt u dat bedrijven moet worden toegestaan om hun geld uit te geven om kandidaten voor
politieke functies te helpen om te worden gekozen of om dat te verhinderen?
Ja
Nee

QO22b
Denkt u dat bedrijven moet worden toegestaan om hun geld uit te geven om kandidaten voor
politieke functies te helpen om te worden gekozen of om dat te verhinderen?
Ja
Nee

QO21b
Denkt u dat vakbonden moet worden toegestaan om hun geld uit te geven om kandidaten voor
politieke functies te helpen om te worden gekozen of om dat te verhinderen?
Ja
Nee
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RO5a
Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet
voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?
De meeste mensen zijn wel te vertrouwen
Men kan niet voorzichtig genoeg zijn

RO5b
Vindt u dat over het algemeen men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen of
vindt u dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn?
Men kan niet voorzichtig genoeg zijn
De meeste mensen zijn wel te vertrouwen
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RO6a
Bent u het er mee eens of oneens dat ongelijkheid steeds blijft bestaan omdat de rijken en
machtigen er baat bij hebben? Zou u zeggen…..
Sterk mee eens
Eens
Noch eens noch oneens
Oneens
Sterk oneens

RO6a
Bent u het er mee oneens of eens dat ongelijkheid steeds blijft bestaan omdat de rijken en
machtigen er baat bij hebben? Zou u zeggen…..
Sterk mee oneens
Oneens
Noch eens noch oneens
Eens
Sterk eens

18

