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PAIS. Land:  

01. Mexico 02. Guatemala 03. El Salvador 04. Honduras 05. Nicaragua 

06. Costa Rica 07. Panama 08. Colombia 09.  Ecuador 10. Bolivia 

11. Peru 12. Paraguay 13. Chile 14. Uruguay 15. Brazil 

16. Venezuela 17. Argentina 21. Dom. Rep. 22. Haiti 23. Jamaica 

24. Guyana 25. Trinidad &Tobago 26. Belize 40. United States 41. Canada 

27. Suriname     

     
 

27 

IDNUM.Vragenlijst nummer [toegewezen aan het kantoor] |__|__|__|__| 

ESTRATOPRI: 
(2701) Paramaribo         (2702) Wanica/Para       (2703) Nickerie / Coronie / Saramancca 

(2704) Commewijne / Marowijne          (2705)  Brokopondo / Sipaliwini 

|__|__| 

ESTRATOSEC. Grootte van het ressort: (1) Groot  (meer dan  20000) 
(2) Medium (5000 - 20000)  (3) Klein (<5000) 

|__| 

UPM (Primaire Sampling Unit): _______________________ |__|__|__| 

PROV.District (of departement) :_______________________________________ 27|__|__| 

MUNICIPIO. Ressort:  ______________________________ 27|__|__| 
SURDISTRITO. Wijk: _________________________________  |__|__| 
SURSEGMENTO. Stembureau: ___________________________________ |__|__|__| 
SURSEC. Straat____________________________________________________ |__|__|__| 

CLUSTER. [CLUSTER, Finale steekproef eenheid, meetpunt]: _________________ 

[Een cluster moet uit 6 interviews bestaan] 
|__|__| 

UR. (1) Urbaan  (2) Ruraal (3) Binnenland  |__|__| 

TAMANO. Grootte van de plaats:(1) Nationale Hoofdstad (Metropolitaans Gebied)  

(2) Grote stad             (3)Middel Grote Stad          (4) Kleine Stad        (5) Landelijk gebied 
|__| 

IDIOMAQ. Vragenlijst taal: (12) Nederlands (11) Engels (13) Sranantongo |__| 

Starttijd: _____:_____   |__|__|__|__| 

FECHA. DatumDag: ____    Maand:_______    Jaar: 2012 |__|__|__|__| 

Woont u in dit huis?  
Ja  Ga door met de vragenlijst 
Nee  Bedank de respondent en beëindig het interview 

Bent u een Surinaamse burger of permanente ingezetene van Suriname?  
 

Vragenlijstnummer 
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JaGa door met de vragenlijst 
NeeBedank de respondent en beëindig het interview 
Bent u 18 jaar of ouder?  

JaGa door met de vragenlijst 
NeeBedank de respondent en beëindig het interview 
OPMERKING: HET IS VERPLICHT DE STATEMENT TE LEZEN VAN (INFORMED CONSENT) TOESTEMMING 
VOORDAT HET INTERVIEW BEGINT. 

 

Q1.  [Noteren; vraag niet]Geslacht:           (1) Man             (2) Vrouw  

LS3. Om te beginnen, in het algemeen, hoe tevreden bent u over uw leven? Zou u zeggen dat 
u ... [Lees opties] bent? 

(1) Zeer tevreden                   (2) Tevreden                            (3) Enigszins ontevreden 
(4) Zeer ontevreden (88) Weet niet                  (98) geeft geen antwoord 

 

 

EVEN VRAGENLIJSTEN 
[DE VOLGENDE VRAGEN ALLEEN STELLEN AAN RESPONDENTEN VAN WIE 
VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT MET EVEN GETAL (“0” “2” “4” “6” OF “8”)] 

A4.Naar uw mening, wat is het meest ernstige probleem waarmee Suriname 

kampt?[LEES DE OPTIES NIET; SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK] 

|___|___| 

het ontbreken van (adequate) 
water(voorzieningen) 

19 Straffeloosheid 
 

61 

Wegen in slechte staat 18 Inflatie, hoge prijzen   02 

Gewapend conflict    30 Politici 59 

Corruptie    13 Slechte overheid   15 

Credit, gebrek    09 Omgeving/millieu   10 

Criminaliteit  05 Migratie    16 

Mensenrechten, schendingen van de 56 Drugshandel    12 

Werkloosheid    03 Gangs   14 

Ongelijkheid 58 Armoede    04 

Ondervoeding    23 Populaire protesten (stakingen, weg 
blokkades, werkonderbrekingen, enz.) 

06 

Gedwongen verplaatsing van personen   32 Gezondheidszorg, het ontbreken van 22 

Buitenlandse schuld    26 Ontvoeringen   31 

Discriminatie    25 Veiligheid (gebrek aan)  27 

Drugsverslaving    11 Terrorisme    33 

Economie, problemen met, crisis van  01 Agrarisch Land, het ontbreken van 07 

Onderwijs, gebrek aan, slechte kwaliteit 21 Transport, problemen van 60 

Elektriciteit, het ontbreken van   24 Geweld   57 

Bevolkingsexplosie   20 Huisvesting 55 

Oorlog tegen terrorisme   17 Ander 70 

Weet niet 88 Geen antwoord 98 

NVT 99   

 

SOCT1.  Hoe zou u de economische situatie van Suriname beschrijven? Zou u zeggen dat 
het heel goed is, goed, noch goed noch slecht, slecht of zeer slecht? 

(1) Zeer goed             (2) Goed            (3) Noch goed noch slecht (billijk)             (4) Slecht 
(5) Zeer slecht(88) Weet niet (98) Geen antwoord 
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SOCT2.Denkt u dat de huidige economische situatie van Suriname  beter, hetzelfde of 
slechter is dan 12 maanden geleden? 
(1) Beter(2) Hetzelfde         (3) Slechter (88) Weet niet    (98) Geen antwoord 

  

IDIO1. Hoe zou u uw algehele economische situatie beschrijven? Zou u zeggen dat het heel 
goed is, goed, noch goed noch slecht, slecht of zeer slecht? 
(1) Zeer goed         (2) Goed            (3) Noch goed noch slecht (eerlijke) (4) Slecht  

(5) Zeer slecht    (88) Weet niet (98) Geen antwoord  

  

IDIO2. Denkt u dat uw economische situatie beter, hetzelfde of erger  is dan 12 maanden 
geleden?   (1) Beter (2) Hetzelfde(3) Slechter  (88) Weet niet(98) Geen antwoord 

  

 

Nu, naar een ander onderwerp, soms hebben mensen en gemeenschappen problemen die ze niet zelf 

kunnen oplossen, en vragen zij dan hulp van een ambtenaar of instantie. 

Met het oog op het oplossen van uw problemen 
heeft u ooit hulp of medewerking gevraagd van ...? 

[Lees de opties en omcirkel het antwoord] 

Ja Nee WN GA 
 

CP2.Een lid van het Parlement/ De Nationale 
Assemblee 

1 2 88 98   

CP4A.Een lokale overheidsfunctionaris of de lokale 
overheid bijvoorbeeld een 

Districtscommissaris,Districtsraadslid of, 
Ressortraadslid,  

1 2 88 98   

CP4.Een ministerie of minister (nationaal), 
staatsagentschap of overheidsinstelling of institutie 

1 2 88 98 
  

 

Laten we nu praten over uw lokale Ressort en District... 

NP1. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een bijeenkomst van de districts- of ressortraad of 

een andere bijeenkomst bijgewoond?  
(1) Ja                (2) Nee               (88) Weet het niet(98) Geeft geen antwoord 

 

NP2.Heeft u hulp gezocht of een verzoek gedaan bij een kantoor, een ambtenaar of lid van de 
ressortraad en districtsraad in de afgelopen 12 maanden? 

(1) Ja [Doorgaan]           (2) Nee [Ga naar SGL1]            (88) Weet niet [Ga naar SGL1] 
(98) Geeft geen antwoord op [Ga naar SGL1] 

 

MUNI10. Hebben ze uw zaak opgelost of verzoek ingewilligd? 
(1) Ja            (0) Nee             (88) WN          (98) GA             (99) NVT 

 

SGL1. Vindt u dat de diensten die dedistrictsraadaan de mensen biedt  ...zijn? [Lees opties]  

(1) Zeer goed (2) Goed                 (3) Noch goed noch slecht (redelijk)       (4) Slecht   
(5) Zeer slecht            (88) Weet niet (98) Geeft geen antwoord 

 

 

 
1 

Keer 
per 

week 

1 keer 
of 2 

keren 
per 

maand 

1 keer 
of 2 

keren 
per 
jaar 

Nooit WN GA  

CP5. Nu, verandert het onderwerp. 

Heeft u in de afgelopen 12 
maanden geprobeerd te helpen om 
een probleem op te lossen in uw 

gemeenschap of in uw buurt? Kunt 
u me aangeven of u dat minstens 
een keer per week,  twee keer per 

maand,  twee keer per jaar of nooit 
in de afgelopen 12 maanden hebt 
gedaan? 

1 2 3 4 88 98 
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Ik ga een lijst van groepen en organisaties voor u oplezen. Kunt u aangeven of u de 
vergaderingen van deze organisaties 1 keer per week, 1 of 2 keer per maand, 1 of 2 keer per jaar 
of nooit hebt bijgewoond?[Herhaal “1 keer per week,” “1 of 2 keer per maand,” “1 of 2 keer 

per jaar,” of “nooit ” om de respondent te helpen] 
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CP6. Hoe vaak heeft u vergaderingen 
van een religieuze organisatie 

bijgewoond? 
1 2 3 

4 
[Ga 

naar
CP7] 

 88 98  

 

CP6L. Gaat u naar deze vergadering 
als gewoon lid of heeft u een 

leiderschapsrol of bent u 
bestuurslid?[Indien de respondent 
zegt “beide”, omcirkel “leider”] 

 1 2 88 98 99 

 

CP7. Hoe vaak heeft u vergaderingen 

van een vereniging van ouders op 
school bijgewoond?  

1 2 3 

4 

[Ga 
naar 
CP8] 

 88 98  

 

CP7L. Gaat u naar deze vergadering 

als gewoon lid of heeft u een 
leiderschapsrol of bent u 
bestuurslid?[Indien de respondent 

zegt “beide”, omcirkel “leider”] 

 1 2 88 98 99 

 

CP8. Hoe vaak heeft u vergaderingen 
van een gemeenschapsverbetering 
comité of associatie bijgewoond?  

1 2 3 

4 
[Ga 

naar 

CP9] 

 88 98  

 

CP8L. Gaat u naar deze vergadering 

als gewoon lid of heeft u een 
leiderschapsrol of bent u 
bestuurslid?[Indien de respondent 

zegt “beide”, omcirkel “leider”] 

 1 2 88 98 99 

 

CP9. Hoe vaak heeft u vergaderingen 
van vereniging van professionals, 
handelaren, fabrikanten of boeren 

bijgewoond? 

1 2 3 4  88 98  

 

CP13. Hoe vaak heeft u vergaderingen 
van een politieke partij of organisatie 
bijgewoond?  

1 2 3 4  88 98  
 

CP20. [Alleen voor vrouwen]Hoe 

vaak heeft u vergaderingen van (huis) 
vrouwen verenigingen of 
groepenbijgewoond?  

1 2 3 4  88 98 99 

 

CP21. Hoe vaak heeft u vergaderingen 

van sport of recreatie groepen 
bijgewoond? 

1 2 3 4  88 98  
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IT1. Nu we het hebben over de mensen hier in de omgeving, zou u zeggen dat mensen in 
deze gemeenschap zeer betrouwbaar zijn, enigzins betrouwbaar, niet erg betrouwbaar of 
onbetrouwbaar.? [Lees opties] 

(1) Zeer betrouwbaar            (2) Enigzins betrouwbaar              (3) Niet erg betrouwbaar                      
(4) Onbetrouwbaar               (88) WN                      (98) GA 

 

 

MIL6. Nu een ander onderwerp. Hoe trots bent u op de gewapende macht van Suriname? 
[Lees opties] 

(1) Bijzonder trots      (2) Erg trots(3) Enigszins trots 
(4) Helemaal niet trots of(5) Interesseert het u niet?           (88) WN                (98) GA  

MIL5. Hoe trots voelt u zich om Surinamer te zijn wanneer u het Surinaams volkslied 
hoort?[Lees opties] 

(1) Bijzonder trots      (2) Erg trots(3) Enigszins trots   (4) Helemaal niet trots of 
(5) Interesseert het u niet?        (88) WN                   (98) GA  

 
[GEEF KAART A] 

 

L1.Nu, gaan we naar een ander onderwerp.... Op deze kaart is er een schaal van 1-10, die gaat van links 
naar rechts. 1(Een) betekent links en 10 betekent rechts. Tegenwoordig, als we het hebben over politieke 
kleur, spreken we van linkse en rechtse politiek. Met andere woorden, sommige mensen sympathiseren 

meer met “links” en anderen met “rechts”. Volgens de betekenis van de woorden "links" en "rechts", en 
uitgaande van uw eigen politieke kleur, waar zou u zich plaatsen op deze schaal? Kunt u mij het cijfer 
aangeven? 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WN 

88 
GA 

98 

  

Links Rechts   

[NEEM KAART A TERUG] 
 

PROT3. Heeft u in de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan een demonstratie of 
protestmars? 

(1) Ja[Ga door](2) Nee[Ga naar PROT6] 

(88) WN[Ga naar PROT6]  (98)GA[Ganaar PROT6] 

 

PROT4.Hoe vaak heeft umeegedaan aan een demonstratie of protestmars in de afgelopen 
12 maanden? ____________________ (88) WN                (98) GA                     (99)NVT 

 

PROT7.En heeft u in de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan het blokkeren van een 
straat of een openbare plaats als een vorm van protest? 

(1) Ja, deelgenomen                (2) Nee, niet deelgenomen(88) WN(98) GA                           
(99) NVT 

 

PROT6.Heeft u de afgelopen 12 maanden een petitie ondertekend?   

(1) Ja, ondertekend(2) Nee, niet ondertekend(88) WN                          (98) GA 
 

PROT8.En heeft u in de afgelopen 12 maanden politieke informatie gelezen of gedeeld via 
een social network website zoals Twitter of Facebook of Orkut? 

(1) Ja, heb ik gedaan(2) Nee, heb ik niet gedaan(88) WN                      (98) GA 
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Nu, verandert het onderwerp. Sommige mensen zeggen dat onder bepaalde omstandigheden het 
gerechtvaardigd zou zijn voor het leger van Suriname om de macht door een militaire coup over te 
nemen. Zou volgens u een militaire staatsgreep gerechtvaardigd kunnen worden onder de volgende 

omstandigheden? [Lees de opties na elke vraag]: 

JC1. Wanneer de werkloosheid hoog is 
(1) Een militaire 

overname zou 
rechtvaardig 

zijn 

(2) Een militaire 
overname zou 

niet 

rechtvaardig 
zijn 

(88) 
WN 

(98) 
GA 

 

JC10. Wanneer er veel criminaliteit is 
(1) Een militaire 
overname zou 
rechtvaardig 

zijn 

(2) Een militaire 
overname zou 

niet 
rechtvaardig 

zijn 

(88) 
WN 

(98) 
GA 

  

JC13. Wanneer er veel corruptie is 
(1) Een militaire 
overname zou 

rechtvaardig 
zijn 

(2) Een militaire 

overname zou 
niet 

rechtvaardig 

zijn 

(88) 

WN 

(98) 

GA 

 

 

JC15A. Bent u van mening dat wanneer 
Suriname wordt geconfronteerd met zeer 
moeilijke tijden het gerechtvaardigd is dat 

de President van Suriname het  
Parlement/De Nationale Assemblee 
ontbindt en regeert zonder het Parlement? 

(1) Ja, het is 

gerechtvaardigd 

(2) Nee, het is 
niet 

gerechtvaardigd 

(88) 

WN 

(98) 

GA 

 

JC16A. Bent u van mening dat wanneer 

Suriname wordt geconfronteerd met zeer 
moeilijke tijden het gerechtvaardigd is dat 
de President van Suriname het  Hof van 

Justitie ontbindt en regeert zonder het Hof 
van Justitie? 

(1) Ja, het is 
gerechtvaardigd 

(2) Nee, het is 

niet 
gerechtvaardigd 

(88) 
WN 

(98) 
GA 

 

 

VIC1EXT. Nu, een ander onderwerp.Bent u in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden 
van een vorm van criminaliteit? Dus, bent u slachtoffer geworden van diefstal, inbraak, 

geweld, fraude, chantage, afpersing, gewelddadige bedreigingen of enige andere vorm van 
criminele handelingen in de afgelopen 12 maanden? 
(1) Ja [Doorgaan](2) Nee [Ga naar VIC1HOGAR] 

(88) WN [Ga naar VIC1HOGAR]          (98) GA [Ga naar VIC1HOGAR] 

 

VIC1EXTA. Hoe vaak bentu al slachtoffer van een misdrijf geweest in de afgelopen 12 
maanden? _______[Vul nummer](88) WN           (98) GA             (99) NVT 
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VIC2. Als u denkt aan het laatste misdrijf waarvan u slachtoffer bent geworden, kunt u uit de 
lijst, die ik u ga voorlezen, aangeven wat voor soort misdaad het was? [Lees de opties] 
(01) Ongewapende overval, geen aanval of fysieke bedreigingen 

(02) Ongewapende diefstal met geweld of fysieke bedreigingen 
(03) Gewapende overval  
(04) Mishandeling, maar niet beroving 

(05) Verkrachting of aanranding 
(06) Ontvoering 
(07) Vandalisme 

(08) Inbraak van uw huis 
(10) Afpersing 
(11) Andere 

(88) WN          (98) GA                (99) NVT (was geen slachtoffer) 

 

VIC2AA. Kunt u mij zeggen in welke plaats of waar het laatste misdrijf is gepleegd? [Lees 
opties] 
(1) In uw huis 

(2) In deze buurt 
(3) In dit  ressort 
(4) In een ander  ressort 

(5) In een ander land 
(88) WN       (98)GA               (99) NVT 

 

VIC1HOGAR. Is er een andere persoon van uw huishouden die slachtoffer is geworden van 
één van de volgende typen criminele handelingen in de afgelopen 12 maanden? Dus, is een 

andere persoon van uw huishouden  het slachtoffer geweest  van diefstal, inbraak, geweld, 
fraude, chantage, afpersing, gewelddadige bedreigingen of enige andere vorm van 
criminele handelingen in de afgelopen 12 maanden? 

(1) Ja           (2) Nee         (88) WN                         (98) GA  

 

AOJ8. Om criminelen te arresteren, denkt u dat de overheid zich altijd moet houden aan de 
wet of dat ze af en toe de lijn kunnen overschrijden?[Lees de opties] 
(1) Moet altijd aan de wet houden              (2) Kan af en toe de lijn overschrijden                   

(88) WN          (98) GA 

 

AOJ11. Gesproken over de buurt waar u woont en denkend aan de mogelijkheid slachtoffer te 
worden van geweld, of beroving; voelt u zich heel veilig, enigzins veilig, enigzins onveilig of 
zeer onveilig? 

(1) Zeer veilig                        (2) Enigzins veilig (3) Enigzins onveilig   
(4) Zeer onveilig (88) WN                          (98) GA 

 

 

AOJ12. Stel u bent het slachtoffer geworden van  diefstal of geweldpleging,  hoeveel 
vertrouwen heeft u dat het justitiële systeem de schuldigen zal straffen? [Lees de opties] 

(1) Veel            (2) Redelijk           (3) Weinig        (4) Geen         (88) WN        (98) GA 

 

AOJ17. In hoeverre denkt u dat uw buurt wordt beïnvloed door bendes? Zou u zeggen veel, 
enigszins,  weinig of geen? 
(1) Veel              (2) Redelijk              (3) Weinig           (4) Geen(88) WN          (98) GA  

 

 

 
[GEEF KAART B AAN DE RESPONDENT] 

Op deze kaart is er een ladder met stappen genummerd van 1 tot 7, waarbij 1 de onderste trede is en 
betekent HELEMAAL NIET en 7 de hoogste trede en betekent HEEL VEEL. Bijvoorbeeld, als ik u vraag 

in welke mate u van televisie kijken houdt, en u antwoordt ‘helemaal niet’, zou u kiezen voor een score 
van 1. Als u juist wel heel veel  van televisie kijken houdt, zou u de score 7 geven. Als uw mening ligt 
tussen helemaal niet en heel veel, zou u kiezen voor een score die ligt tussen 1 en 7. Dus, in welke mate 

houdt u van televisie kijken? Geeft u mij de score. [Zorg ervoor dat de respondent dit correct begrijpt] 

1 2 3 4 5 6 7 88 98 

Helemaal niet Heel veel WN GA 
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Noteer nummer 1-7, of 88 WNof 98 GA  

Ik ga u een aantal vragen stellen. Ik ga u vragen dat u de getallen in de ladder gebruikt om de 
vragen te beantwoorden. Let op, u kunt elk nummer gebruiken! 

B1. In hoeverre denkt u dat de rechtbank in Suriname een eerlijk proces garandeert? (Lees: 
Als u denkt dat de rechtbanken helemaal geen gerechtigheid kunnen waarborgen, kiest u 
nummer 1, als u denkt dat de rechtbanken inderdaad veel gerechtigheid kunnen waarborgen, 

kiest u nummer 7 of kies een nummer tussen de twee.)    

B2. In hoeverre respecteert u de politieke instituten van Suriname?    

B3. In hoeverre denkt u dat de fundamentele rechten van de burgers goed worden beschermd 
door het politieke systeem van Suriname?    

B4. In hoeverre bent u trots om te leven onder het politieke systeem van Suriname?    

B6. In hoeverre denkt u dat men het politieke systeem van Suriname moet ondersteunen?   

B10A.  In hoeverre vertrouwt u het rechtssysteem?  

B11. In hoeverre vertrouwt u het Centraal Hoofd Stem Bureau (CHS)?    

B12. In hoeverre vertrouwt u de krijgsmacht/militairen?     

B13. In hoeverre vertrouwt u De Nationale Assemblee?    

B18. In hoeverre vertrouwt u het  Korps Politie Suriname?    

B20. In hoeverre vertrouwt u de katholieke kerk?     

B20A. In hoeverre vertrouwt u de Protestantse kerk?  

B20B. In hoeverre vertrouwt u Hindoe religieuze instituten?  

B20C. In hoeverre vertrouwt u Islamitische religieuze instituten?  

B21. In hoeverre vertrouwt u politieke partijen?  

B21A.  In hoeverre vertrouwt u de president?  

B31. In hoeverre vertrouwt u het Hof van Justitie?     

B32. In hoeverre  vertrouwt u de districtsraad?    

B43. In hoeverre bent u trots om Surinamer te zijn?    

B37. In hoeverre vertrouwt u de massamedia?    

B47. In hoeverre vertrouwt u de verkiezingen?  

 

We gaan nu verder met dezelfde ladder [ga verder met Kaart B: 1-7 puntenschaal] 
HELEMAAL NIET  1   2   3   4   5   6   7 HEEL VEEL 

Noteer 
1-7,  
88= WN,  

98=GA  

N1.In welke mate zou u zeggen dat de huidige regering armoede bestrijdt?  

N3. In welke mate zou u zeggen dat de huidige regering de democratische principes 
bevordert en beschermt? 

 

N9. In welke mate zou u zeggen dat de huidige regering  corruptie bij de overheid 
bestrijdt? 

 

N11. In welke mate zou u zeggen dat de huidige regering de veiligheid van de burger 

verbetert? 

 

N15. In welke mate zou u zeggen dat de huidige regering de economie goed beheert?  
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ONEVEN VRAGENLIJSTEN 
[DE VOLGENDE VRAGEN ALLEEN STELLEN AAN RESPONDENTEN VAN WIE HET 

VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT MET EEN ONEVEN GETAL (“1” “3” “5” “7” OF “9”)] 
En we gebruiken nog steeds dezelfde kaart, 
HELEMAAL NIET1   2   3   4   5   6   7  HEEL VEEL 

Note  
1-7,  

88= WN, 
98= GA, 
99= NVT  

EPP1. Als u denkt aan politieke partijen in het algemeen; in welke mate vertegenwoordigen 

Surinaamse politieke partijen hun kiezers op een goede manier?                            (99) NVT 

 

EPP3.In welke mate luisteren politieke partijen naar mensen zoals u?                 (99) NVT  

 

We gaan verder met dezelfde ladder, [Ga verder met Kaart B: 1-7 puntenschaal] 
HELEMAAL NIET  1   2   3   4   5   6   7 HEEL VEEL 

Noteer 
1-7,  

88= WN, 
98= GA  

MIL1. In welke mate gelooft u dat de gewapende machten van Suriname goed getraind en 
georganiseerd zijn?   

MIL2.In welke mate denkt u dat de gewapende machten in Suriname goed werk hebben 

verricht bij het helpen omgaan met natuurlijke rampen?   

B3MILX.In welke mate gelooft u dat de gewapende machten van Suriname tegenwoordig de 
Surinaamse mensenrechten respecteren?  

MIL3. Even een beetje ander onderwerp, in welke mate vertrouwt u de gewapende machten 
van de Verenigde Staten van Amerika?   

MIL4. In welke mate vindt u dat de gewapende machten van de Verenigde Staten van Amerika 

en de gewapende machten van Suriname met elkaar moeten werken om de nationale 
veiligheid te verbeteren?   

[Neem terug kaart B] 
 

M1. Over het algemeen gesproken over de huidige regering, hoe zou u de prestaties van 

de huidige president Desiree Bouterse beoordelen? [Lees de opties] 
(1) Heel goed            (2) Goed                (3) Noch goed noch slecht (redelijk)           (4) Slecht   
(5) Heel slecht           (88) WN        (98) GA  

  

M2. Nu over het Parlement, De Nationale Assemblee. Als u denkt aan haar leden / en 

vertegenwoordigers als geheel, zonder de politieke partijen waartoe zij behoren, vindt u 
dat de leden / en vertegenwoordigers van het  Parlement/De Nationale Assemblee hun 
werk zeer goed, goed, noch goed noch slecht, slecht, of zeer slecht  uitvoeren? 

(1) Zeer goed (2) Goed                (3) Noch goed, noch slecht (redelijk)                  
(4) Slecht (5) Zeer slecht(88) WN             (98) GA 

  

 

SD2NEW2.Als u denkt aan deze wijk waar u woont, bent u zeer tevreden, tevreden, 
ontevreden of zeer ontevreden met de staat waarin de straten, de wegen en de hoofdwegen 

zich bevinden?  
(1) Zeer tevreden                     (2) Tevreden(3) Ontevreden(4) Zeer ontevreden                (99) 
NVT (Maakt geen gebruik van)  (88) WN                 (98) GA 

 

SD3NEW2.En de kwaliteit van de openbare scholen? [Doorvragen: bent u zeer tevreden, 

tevreden, ontevreden of zeer ontevreden?] 
(1) Zeer tevreden                     (2) Tevreden(3) Ontevreden 
(4) Zeer ontevreden                (99) NVT (Maakt geen gebruik van)   (88) WN                (98) GA 

 

SD6NEW2.En de kwaliteit van de openbare medische en gezondheidszorg?[Doorvragen: 

bent u zeer tevreden, tevreden, ontevreden of zeer ontevreden?] 
(1) Zeer tevreden                     (2) Tevreden                           (3) Ontevreden                
(4) Zeer ontevreden                (99) NVT (Maakt geen gebruik van)   (88) WN                (98) GA 

 

[GEEF KAART C] 
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Bij de volgende vragen zullen we een soortgelijke ladder gebruiken, maar nu betekent 1 “helemaal mee 
oneens” en 7 betekent “helemaal mee eens.” Een getal tussen 1 en 7 betekent dat uw mening ligt tussen 
helemaal mee oneens en helemaal mee eens. 

 
Schrijf een nummer 1-7, of 88 = Weet Niet, 98 = Geen Antwoord 

1 2 3 4 5 6 7 88 98 

Helemaal                                                                                           Helemaal 
mee oneens mee eens 

Weet niet Geen 
Antwoord 

Noteer 1-7, 88 = WN 98=GA 

Rekening houdend met de huidige situatie van Suriname, en het gebruik van die kaart, zou ik 
graag van u willen weten in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken 

 
POP101. Het is noodzakelijk voor de voortgang van Suriname dat onze presidentende 
inspraak en het stemmen van de oppositiepartijen beperken, in welke mate bent u het eens of 

oneens met deze uitspraak?  

 

POP107. Het volk moet direct(zelf) regeren in plaats van via gekozen vertegenwoordigers. In 
welke mate bent u het eens of oneens met deze uitspraak? 

 

POP113. Degenen die het niet eens zijn met de meerderheid vormen een bedreiging voor  
Suriname. In welke mate bent u het eens of oneens met deze uitspraak? 

 

 

We gaan door met dezelfde ladder. Kunt u mij zeggen in welke mate u het eens of oneens bent met de 
volgende uitspraken?  

EFF1.Degenen die dit land (Suriname) regeren zijn geïnteresseerd in wat mensen zoals u 
denken. In welke mate bent u het eens of oneensmet deze uitspraak? 

 

EFF2. U hebt het gevoel dat u de belangrijkste politieke kwesties van Suriname begrijpt. In 

welke mate bent u het eens of oneens met deze uitspraak? 

 

 

Noteer een getal tussen 1-7, of 88=WNof 98=GA 

ING4. Weer een ander onderwerp, democratie kan haar problemen hebben, maar het is beter 
dan elke andere regeringsvorm. In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraak?  

 

DEM23. Democratie kan bestaan zonder politieke partijen. In hoeverre bent u het eens of 
oneens met deze uitspraak? 

 

 

Nu ga ik een aantal items lezen over de rol van de nationale overheid. Kunt u mij aangeven in hoeverre u 

het eens of oneens bent met de volgende uitspraken. Wij zullen doorgaan met dezelfde ladder 1 tot 7. 
(88) WN            (98) GA 

ROS1. De Surinaamse overheid, in plaats van de particuliere sector, zou eigenaar moeten zijn 
van de belangrijkste bedrijven en industrieën van Suriname. In hoeverre bent u het eens of 

oneens met deze uitspraak? 

 

ROS2. De Surinaamse overheid, meer dan individuen, zou het meest verantwoordelijk 
moeten zijn voor het waarborgen van het welzijn van het volk. In hoeverre bent u het eens of 
oneens met deze uitspraak? 

 

ROS3.De Surinaamse overheid, meer dan de particuliere sector, zou primair verantwoordelijk 

moeten zijn voor het scheppen van banen. In hoeverre bent u het eens of oneens met deze 
uitspraak? 

 

ROS4.De Surinaamse overheid zou een krachtig beleid moeten voeren ter vermindering van 
de inkomensongelijkheid tussen de rijken en de armen. In hoeverre bent u het eens of oneens 

met deze uitspraak? 

 

ROS6. De Surinaamse overheid, meer dan de particuliere sector, zou primair verantwoordelijk 
moeten zijn voor de dienstverlening in de gezondheidszorg. In hoeverre bent u het eens of 
oneens met deze uitspraak? 

 

MIL7. De gewapende machten zouden moeten participeren in het bestrijden van criminaliteit 

en geweld in Suriname.  In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraak? 
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ONEVEN VRAGENLIJSTEN 
[VRAGEN CCT3-RAC2A MOETEN GESTELD WORDEN AAN RESPONDENTEN VAN WIE 

HET VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT MET EEN ONEVEN GETAL 
(“1” “3” “5” “7” OF “9”)] 

CCT3. We veranderen van onderwerp…Sommige mensen zeggen dat mensen die hulp 
krijgen van de sociale bijstand van de overheid lui zijn. In hoeverre bent u het eens of oneens 
met deze uitspraak?             (99) NVT 

 

GEN1. We veranderen weer van onderwerp, sommige mensen zeggen wanneer er niet 

genoeg werk is mannen meer recht zouden moeten hebben op het krijgen van een baan dan 
vrouwen. In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraak?             (99) NVT 

 

Ik zou nu willen weten in hoeverre u het eens bent met een aantal beleidsmaatregelen, dat ik zal 
opnoemen. Kunt u bij het beantwoorden van de vraag denken aan wat gedaan zou moeten worden 

ongeacht of de beleidsmaatregelen nu worden geïmplementeerd.[Noteer een getal tussen 1-7of 88= 
WNof 98 = GA of 99 = NVT] 

GEN6. De staat zou als voorwaarde moeten stellen dat politieke partijen ruimte moeten 
reserveren op hun kandidatenlijst voor vrouwen, ookal zouden ze dan mannen moeten 

uitsluiten?In hoeverre bent u het hiermee eens of oneens?           (99) NVT 

 

RAC2A. Universiteiten zouden plaatsen moeten vrij houden voor studenten met een donkere 
huidskleur, ook al zouden andere studenten dan uitgesloten worden. In hoeverre bent u het 
hiermee eens of oneens?           (99) NVT 

[Enquêteur: “donkere huidskleur” refereert naar creolen/marrons, inheemsen, “niet-
blanken” in het algemeen] 

 

 

[Neem terug kaart C] 
 

 

ONEVEN VRAGENLIJSTEN 
[VRAGEN W14-PN5 MOETEN GESTELD WORDEN AAN RESPONDENTEN VAN WIE HET 
VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT MET EEN ONEVEN GETAL (“1” “3” “5” “7” OF “9”)] 

W14A. Nu zullen we het hebben over andere onderwerpen. Denkt u dat het rechtvaardig is 

een zwangerschap te onderbreken, dus het plegen van een abortus, wanneer de gezondheid 

van de moeder in gevaar is? 

(1) Ja, het is rechtvaardig                         (2)  Nee, het is niet rechtvaardig                  (88) WN          
(98) GA             (99) NVT 

 

PN4. Nu over een ander onderwerp. Bent u over het algemeen heel tevreden, tevreden, 
ontevreden of zeer ontevreden met de manier waarop de democratie in Suriname in zijn werk 

gaat? 
(1) Zeer tevreden     (2) Tevreden     (3) Ontevreden     (4) Zeer ontevreden     (88) WN   
(98) GA             (99) NVT 

 

PN5. Is Suriname naar uw mening zeer democratisch, enigszins democratisch, niet zo 

democratisch of helemaal niet democratisch?  
(1) Zeer democratisch                (2)  Enigszins democratisch (3) Niet erg democratisch 
(4) Helemaal niet democratisch(88) WN                        (98) GA                (99) NVT 
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[Geef de respondent kaart D] 

Nu gaan we een andere kaart gebruiken. De nieuwe kaart heeft een 10-punten ladder, van  

1 tot en met 10, waarbij 1 betekent dat u de handeling die ik zal oplezen helemaal afkeurt en 10 dat u de 
handeling helemaal goedkeurt. Ik ga nu een lijst voorlezen van handelingen welke mensen kunnen 
ondernemen om hun politieke doelen en belangen te bereiken. Kunt u mij aangeven in hoeverre u de 

volgende handelingen helemaal afkeurt of helemaal goedkeurt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
Weet niet 

98 
Geen 
Antwoord 

Helemaal afgekeurd              Helemaal goedgekeurd  

 

 1-10, 
88=WN 
98=GA 

E5. Mensen die participeren in legale demonstraties. In hoeverre keurt u dit goed of keurt u dit 

af? 

  

E8. Mensen die participeren in een organisatie of groep met de bedoeling 
gemeenschapsproblemen op te lossen. In hoeverre keurt u dit goed of keurt u dit af? 

  

E11. Mensen die campagne voeren voor een politieke partij of een kandidaat. In hoeverre keurt 
u dit goed of keurt u dit af? 

  

E15. Mensen die ertoe overgaan tot het blokkeren van straten als vorm van protes t. Op basis 

van dezelfde schaal. In hoeverre keurt u dit goed of keurt u dit af? 

  

E14. Mensen die ertoe overgaan om particuliere bezittingen of terreinen in beslag te nemen als 
vorm van protest. In hoeverre keurt u dit goed of keurt u dit af? 

  

E3. Mensen die participeren in een groep met de bedoeling een democratisch gekozen 
regering met geweld af te zetten. In hoeverre keurt u dit goed of keurt u dit af? 

  

E16. Wanneer mensen het recht in eigen handen nemen, wanneer de regering criminelen niet 
aanpakt. In hoeverre keurt u dit goed of keurt u dit af? 

  

 
De volgende vragen zijn bedoeld om na te gaan welke verschillende ideeën mensen in Suriname 
hebben.We gaan door met de10 punten ladder. 

 1-10, 

88=WN 
98=GA 

D1. Er zijn mensen die alleen maar slecht praten over de Surinaamse regeringsvorm, niet 
alleen over de zittende regering, maar  ook over het systeem van regeren. In hoeverre keurt u 

het goed of af dat zulke mensen het recht hebben om te stemmen. Kunt u mij het nummer 
op de 10 puntenschaal aangeven?[Doorvragen: in welke mate] 

 

D2. In hoeverre keurt u het goed of af dat zulke mensen in de gelegenheid worden gesteld om 
vreedzame demonstraties te voeren met het doel hun meningen te uiten. Kunt u mij het 

nummer op de 10 puntenschaal aangeven?   

 

D3. Nog steeds over de mensen die slecht praten over de Surinaamse regeringsvorm, in 
hoeverre keurt u het goed of af dat  zulke mensen in de gelegenheid worden gesteld om 
overheidsfuncties te bekleden? 

 

D4. In hoeverre keurt u het goed of af dat zulke mensen op de televisie verschijnen  voor het 

houden van toespraken. 

 

D5. We veranderen even van onderwerp. In hoeverre keurt u het goed of af dat 
homoseksuelen in de gelegenheid worden gesteld om overheidsfuncties te bekleden? 
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ONEVEN VRAGENLIJSTEN 
[VRAGEN D6-D8 MOETEN ALLEEN GESTELD WORDEN AAN RESPONDENTEN VAN 

WIE HET VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT MET EEN ONEVEN GETAL 
(“1” “3” “5” “7” OF “9”)] 
D6. In welke mate keurt u het goed of af dat koppels van het gelijke geslacht het recht hebben 

om in het huwelijk te treden?(99) NVT 

 

D7. In welke mate keurt u het goed of af dat personen met een lichamelijke beperking worden 
toegelaten om overheidsfuncties te bekleden?(99) NVT 

 

D8.In welke mate keurt u het goed of af dat de staat/regering het recht heeft om kranten te 
verbieden nieuws te publiceren die haar politiek kan schaden? (99) NVT 

 

[Neem terug Kaart D] 
 

DEM2. Met welke van de volgende verklaringen bent u het meest mee eens: 
(1) Voor mensen als ik maakt het niet uit als een regering democratisch of niet democratisch 

is, of…. 
(2) Democratie is te verkiezen boven alle andere regeringsvormen, of… 
(3) In bepaalde situaties is een autoritair bewind te verkiezen boven een democratisch 

bewind.  
(88) WN             (98) GA 

 

DEM11. Denkt u dat ons land een regering nodig heeft met een ijzeren vuist of dat problemen 
opgelost kunnen worden door participatie van een ieder?    

(1) Ijzeren vuist         (2) Participatie van een ieder.      (88) WN            (98)GA 

 

AUT1. Er zijn mensen die zeggen dat we een sterke leider nodig hebben die niet gekozen 
hoeft te worden via stemmen of verkiezingen. Anderen zeggen dat hoewel zaken niet goed 
uitpakken, parlementaire democratie of volks stemming altijd het beste is. Wat denkt u? [Lees 

de opties voor]. 
(1) We hebben een sterke leider nodig die niet gekozen hoeft te worden.  
(2) Electorale democratie is het beste.  

(88) WN             (98) GA 

 

 
  



©LAPOP: Page 14 of 32 

 

 

 NVT 
Niet 

geprobeerd 
of had 
geen 

contact 

Nee Ja WN GA 

 

Nu willen we praten over uw persoonlijke 
ervaring met zaken welke zich in het dagelijks 
leven voordoen…. 

      

EXC2. Heeft een politie ambtenaar u 

gevraagd naar steekpenningen in de 
afgelopen 12 maanden? 

 0 1 88 98  

EXC6. Heeft een overheidsambtenaar u 
gevraagd naar steekpenningen in de 

afgelopen 12 maanden? 

 0 1 88 98  

EXC20. Heeft een militaire officier u gevraagd 
naar steekpenningen in de afgelopen 12 
maanden?  

 0 1 88 98  

EXC11. Heeft u  in de afgelopen 12 maanden, 

gebruik gemaakt van een of andere 
dienstverlening van de overheid?  
Indien Nee vul in 99 

Indien Ja      vraag het volgende: 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden, ter 
behandeling van elk  willekeurig document 

(bijvoorbeeld een vergunning), meer geld 
moeten betalen dan wettelijk vereist is? 

99  

 
 
 

 
 

0 

  

 

 
 
 

 
 

1 

  

 

 
 
 

 
 

88 

 

 
 
 

 
 

98 

 

EXC13. Werkt u?  
Indien Nee   vul in 99 

Indien Ja      vraag het volgende: 
Is in de afgelopen twaalf maanden aan u 
gevraagd steekpenning te betalen binnen uw 

werkomgeving/werk? 

99  
 

 
0 
  

 
 

 
1 
  

 
 

 
88 

 
 

 
98 

 

EXC14. Heeft u in de afgelopen 12 maanden, 
iets te maken gehad met een rechtszaak? 
Indien Nee vul in 99 

Indien Ja      vraag het volgende: 
Heeft usteekpenningen moeten betalen aan 
het gerechtshof in de afgelopen 12 maanden? 

99  
 
 

 
0 
  

 
 
 

 
1 
  

 
 
 

 
88 

 
 
 

 
98 

 

EXC15. Heeft u in de afgelopen 12 maanden 

gebruik gemaakt van enige 
gezondheidszorgdiensten van de overheid? 
Indien Nee   vul in 99 

Indien Ja      vraag het volgende: 
Heeft u in de afgelopen 12 maanden 
steekpenningen moeten betalen om geholpen 

te worden in een hospitaal of polikliniek?  

99  

 
 
 

 
0 
  

 

 
 
 

 
1 
  

 

 
 
 

 
88 

 

 
 
 

 
98 

 

EXC16. Heeft u een kind ingeschreven op 
een school in de afgelopen 12 maanden? 
Indien Nee vul in 99 

Indien Ja      vraag het volgende: 
Heeft u steekpenningen moeten betalen op de 
school in de afgelopen 12 maanden?  

99  
 
 

 
0 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
88 

 
 
 

 
98 
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 NVT 
Niet 

geprobeerd 

of had 
geen 

contact 

Nee Ja WN GA 

 

EXC18.  Bent u de mening toegedaan dat 

gegeven de omstandigheden het verstrekken 
van steekpenningen soms gerechtvaardigd 
is? 

 0 1 88 98  

 

EXC7. Op basis van uw ervaringen of wat u hebt gehoord, is corruptie bij 

overheidsambtenaren[Lees opties]: 
(1) Heel normaal     (2) Normaal      (3) Niet normaal     of  (4) Helemaal niet normaal 
(88) WN             (98) GA 

 

EXC7MIL. Op basis van uw ervaringen of wat u heeft gehoord, is corruptie bij gewapende 

machten  [Lees opties] 
(1) Heel normaal     (2) Normaal      (3) Niet normaal     of  (4) Helemaal niet normaal 
(88) WN             (98) GA 

 

 

We veranderen van onderwerp. Als u denkt aan uw ervaringen in het afgelopen jaar, heeft u 

het gevoel gehad dat u gediscrimineerd werd, dus slechter behandeld werd dan andere 
personen, op de volgende plaatsen?  

 

 Ja Nee WN GA NVT  

DIS2.  Op overheidskantoren [gerechtshof, instantie, 
gemeentelijke overheid] 

1 2 88 98 99 
 

DIS3.  Aan het werk of op school of wanneer u zocht naar 

werk? 
1 2 88 98 99 

 

DIS5.  Op openbare plaatsen, zoals de straat, openbare 
pleinen, winkels of op de markt? 

1 2 88 98  
 

 

VB1. Komt u voor op de kiezerslijst?  
(1)  Ja             (2) Nee             (3) Het wordt nu geregistreerd             (88) WN             (98) GA 

 

INF1. Heeft u een identiteitskaart van Suriname?  

(1) Ja         (2) Nee(88) WN(98) GA  
 

VB2. Heeft u gestemd bij de laatste algemene verkiezingen van 2010? 
(1) Gestemd [doorgaan]   
(2) Niet gestemd [Ga naar VB10]   

(88) WN[Ga naar VB10]   (98) GA[Ga naar VB10]       

 

VB3.  Op welke partij heeft u gestemd  bij de laatstgehouden verkiezingen van 2010? [DE 
LIJST NIET VOORLEZEN]  
(00) Geen (Blanco gelaten of opzettelijk verkeerd gestemd of nietig gemaakt) 

(2731) Nieuw Front (NPS/SPA/VHP/DA’91)     

(2732) Volksalliantie (PL/UPS/PSV/TP 2000)       

(2733) Mega Combinatie (NDP/KTPI/PALU/NS)  

(2734) BVD/PVF Combinatie (BVD/PVF)   

(2735) A-Combinatie (ABOP/BEP/SEEKA)  

(2736) Democratische Unie Suriname (DUS) 

(2713)Partij voor Democratie en Ontwikkeling door Eenheid (DOE) 

(2737) Nationale Unie (NU) 

(2738)Permanente Voorspoed Republiek Suriname (PVRS) 
(77) Andere 
(88) WN             (98) GA  (99) NVT (Niet gestemd) 
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VB10. Identificeert u zichzelf met een politieke partij? 
(1)Ja [Doorgaan](2) Nee [Ga naar POL1](88) WN[Ga naar POL1]  
(98) GA [Ga naar  POL1]       

 

VB11. Met welke politieke partij identificeert u zichzelf? [NIET VOORLEZEN] 

(2702) Democraten 21 (D21)  
(2703) Nieuw Suriname (NS) 
(2704) Politieke Vleugel van de FAL (PVF)  

(2705) Trefpunt 2000  
(2706) Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP)  
(2707) Nationale Democratische Partij (NDP) 

(2708) Democratisch Alternatief ’91 (DA’91)  
(2709) Nationale Partij Suriname (NPS)  
(2710) Verenigde Hervormings Partij (VHP)  

(2711) Pertjaja Luhur 
(2712) Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA)  
(2713) Partij voor Democratie en Ontwikkeling door Eenheid (DOE)  

(2715) Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD)  
(2716) Kerukunan Tulodo Prenatan Inggil (KTPI)  
(2719) Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU)  

(2720) Progressieve Politieke Partij of PPP  
(2721) Seeka  
(2722) Unie van Progressieve Surinamers (UPS)  

(2723) Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP)  
(2736) Democratische Unie Suriname (DUS) 

(2737) Nationale Unie (NU) 

(2738)Permanente Voorspoed Republiek Suriname (PVRS) 
(2739) Progresieve Surinaamse Volkspartij (PSV) 

(77) Andere 
(88) WN             (98) GA      (99) NVT (Niet gestemd) 

 

 

POL1.  Hoeveel interesse heeft u in politiek: heel veel, nogal wat, weinig of geen.  
(1)Heel veel     (2) Nogal wat          (3) Weinig             (4) Geen           (88) WN          (98) GA 

 

VB20.Indien de volgende algemene verkiezingen de volgende week zouden worden 

gehouden, wat zou u doen?  [Opties voorlezen] 
(1) Niet stemmen. 
(2) Zou stemmen voor de zittende  partij. 

(3) Zou stemmen voor een andere  partij dan de zittende regering. 
(4) Zou gaan stemmen, maar zou het stembiljet blanco laten of zou opzettelijk het stemmen 
ongedaan maken. 

(88) WN             (98) GA 

 

PP1. Gedurende de verkiezingsperiode, proberen sommige mensen anderen ervan te 
overtuigen om te stemmen voor een partij of kandidaat. Hoe vaak heeft u geprobeerd anderen 
ervan te overtuigen dat  zij moeten stemmen op een bepaalde partij of kandidaat?[Lees de 

opties voor] 
(1) Vaker             (2) Zo nu en dan               (3) Zelden                      (4) Nooit  
(88) WN             (98) GA 

 

PP2. Er zijn mensen die werken voor partijen of kandidaten tijdens de verkiezingscampagne. 

Heeft u gewerkt voor een kandidaat of partij bij de laatste verkiezingen in 2010?  
(1) Ja, gewerkt            (2) Niet gewerkt                   (88) WN             (98) GA 

 

VB50. Men zegt dat over het algemeen mannen betere politieke leiders zijn dan vrouwen. 
Bent u het daar helemaal mee eens, eens, oneens of helemaal oneens? 
(1) Helemaal eens              (2) Eens                  (3) Oneens            (4) Helemaal oneens                                  

(88) WN                         (98) GA 
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ONEVEN VRAGENLIJSTEN 
[VRAGEN AB5 MOETEN ALLEEN GESTELD WORDEN AAN RESPONDENTEN VAN WIE 

HET VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT OP EEN ONEVEN GETAL  
(“1” “3” “5” “7” OR “9”)] 
 

 

VB51. Wie zou volgens u in de functie van politicus corrupter zijn, een man of een vrouw of  

maakt het niet uit?  
(1) Een man                     (2) Een vrouw                       (3) Het maakt niet uit 
(88) WN(98) GA                                   (99) NVT 

 

VB52. Als een politicus verantwoordelijk is voor het beheren van de nationale economie, wie 

zou het beter kunnen, een man of een vrouw, of maakt het niet uit? 
(1) Een man                                              (2) Een vrouw                       (3) Het maakt niet uit                     
(88) WN (98) GA                               (99) NVT 

 

Nu zullen we het hebben over ras of huidskleur van politici.  

VB53. Sommigen zeggen dat over het algemeen personen met een donkere huidskleur geen 
goede politieke leiders zijn. Bent u het daarmee helemaal eens, eens, oneens of helemaal 
oneens? 

[Enquêteur: “donkere huidskleur” refereert naar creolen/marrons, inheemsen, “niet-
blanken” in het algemeen] 
(1) Helemaal eens             (2)  Eens             (3) Oneens             (4) Helemaal oneens                       

(88) WN(98) GA               (99) NVT 

 

RAC1CA. Uit verschillende studies is gebleken dat personen met een donkere huidskleur 
armer zijn dan de rest van de bevolking. Waarom denkt u dat dit zo is? 
[Lees opties, slechts 1 antwoord] 

(1) Door hun cultuur(2) Omdat ze onrechtvaardig zijn behandeld 
(3) [Niet lezen]Ander antwoord        (88) WN                            (98) GA             (99) NVT 

 

We veranderen nu van onderwerp en zullen praten over de kwaliteiten die kinderen zouden 
moeten hebben. Ik ga verschillende eigenschappen opnoemen. Kunt u me dan aangeven 

welke het meest belangrijke is voor een kind:  
AB1. (1) Zelfstandigheid, of(2) Respect voor volwassenen (3) [Niet lezen] Beide 
(88) WN                            (98) GA(99) NVT 

 

AB2. (1) Gehoorzaamheid of              (2) Zelfstandigheid (zelfvoorzienend, zorgen voor jezelf)                               

(3) [Niet lezen] Beide(88) WN                          (98) GA                          (99) NVT 

 

AB5. (1) Creativiteit, of(2) Discipline                                (3) [Niet lezen] Beide                        
(88) WN(98) GA                        (99) NVT 

 

 

EVEN VRAGENLIJSTEN 
[VRAGEN SNW1A-MIL11E MOETEN ALLEEN GESTELD WORDEN AAN 
RESPONDENTEN VAN WIE HET VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT MET EEN EVEN 

GETAL (“0” “2” “4” “6” OF “8”)] 
 

 

SNW1A. Kent u persoonlijk een gekozen volksvertegenwoordiger of iemand die een 
kandidaat was in de meest recente nationale of locale verkiezingen? 

(1) Ja                          (2) Nee[Ganaar MIL10A] 
(88) WN[Ga naar MIL10A](98) GA [Ga naar MIL10A]                  (99) NVT 

 

SNW1B. En is deze positie op lokaal of nationaal niveau? 
(1) Locaal                    (3) Nationaal                  (4) Kandidaten op meer dan 1 niveau 

(88) WN                           (98) GA     (99) NVT 
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EVEN VRAGENLIJSTEN 
[DEZE VRAGEN STELLEN AAN RESPONDENTEN VAN WIE HET VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT 

OP EEN EVEN GETAL (“0” “2” “4” “6” “8”).] 

De volgende vragen gaan over in welke mate u de overheden van de volgende landen  vertrouwt. Kunt u 
mij voor elk land aangeven wat uw mening is: heel erg betrouwbaar, enigszins betrouwbaar, niet erg 
betrouwbaar, helemaal niet betrouwbaar of geen mening? 

 Heel 
erg 

betrouw
-baar 

Enigs-
zins 

betrouw-
baar 

Niet erg 
betrouw-

baar 

Helemaal 
niet 

betrouw-
baar 

WN/ 
Geen 

mening 
GA NVT 

 

MIL10A.De Chinese overheid. 

Naar uw mening,  is deze heel 
erg betrouwbaar, enigszins 
betrouwbaar, niet erg 

betrouwbaar, helemaal niet 
betrouwbaar of geen mening?  

1 2 3 4 88 98 99 

 

MIL10B.De overheid van 
Rusland. Naar uw mening,  is 

deze heel erg betrouwbaar, 
enigszins betrouwbaar, niet erg 
betrouwbaar, helemaal niet 

betrouwbaar of geen mening? 

1 2 3 4 88 98 99 

 

MIL10C. Iran. Naar uw mening,  
is deze heel erg betrouwbaar, 
enigszins betrouwbaar, niet erg 

betrouwbaar, helemaal niet 
betrouwbaar of geen mening? 

1 2 3 4 88 98 99 

 

MIL10D. Israel. Naar uw mening,  
is deze heel erg betrouwbaar, 

enigszins betrouwbaar, niet erg 
betrouwbaar, helemaal niet 
betrouwbaar of geen mening? 

1 2 3 4 88 98 99 

 

MIL10E.Verenigde Staten van 

Amerika. Naar uw mening,  is 
deze heel erg betrouwbaar, 
enigszins betrouwbaar, niet erg 

betrouwbaar, helemaal niet 
betrouwbaar of geen mening? 

1 2 3 4 88 98 99 

 

Ik zou u vragen willen stellen over de relaties in het algemeen die ons land heeft met andere naties in de 
wereld. Wanneer u denkt aan de relatie die Suriname heeft met China, zou u zeggen dat in de laatste 5 

jaren onze relatie hechter, afstandelijker of hetzelfde is gebleven of heeft u geen mening?  

 Hech-
ter 

Het-
zelfde 

Afstan-
delijker 

Geen 
mening 

GA NVT 
 

MIL11A. China.  1 2 3 88 98 99  

MIL11B.En de relatie met Rusland. Zou u 
zeggen dat in de laatste 5 jaren onze relatie 

hechter, afstandelijker of hetzelfde is 
gebleven of heeft u geen mening? 

1 2 3 88 98 99 

 

MIL11C.En met Iran. Zou u zeggen dat in de 
laatste 5 jaren onze relatie hechter, 

afstandelijker of hetzelfde is gebleven of 
heeft u geen mening? 

1 2 3 88 98 99 
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EVEN VRAGENLIJSTEN 
[DEZE VRAGEN STELLEN AAN RESPONDENTEN VAN WIE HET VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT 

OP EEN EVEN GETAL (“0” “2” “4” “6” “8”).] 

 Hech-
ter 

Het-
zelfde 

Afstan-
delijker 

Geen 
mening 

GA NVT 
 

MIL11D.En met Israel. Zou u zeggen dat in 
de laatste 5 jaren onze relatie hechter, 

afstandelijker of hetzelfde is gebleven of 
heeft u geen mening? 

1 2 3 88 98 99 

 

MIL11E.En metde Verenigde Staten van 
Amerika. Zou u zeggen dat in de laatste 5 

jaren onze relatie hechter, afstandelijker of 
hetzelfde is gebleven of heeft u geen 
mening? 

1 2 3 88 98 99 

 

 
Een ander onderwerp… 

CCT1NEW. Ontvangt u of iemand in uw huishouden maandelijkse bijstand in de vorm van geld 
of producten van de overheid? 

(1) Ja              (2) Nee             (88) WN          (98) GA 

 

 

 

ED. Hoeveel jaren heeft u onderwijs genoten?  
_____ Jaar  ___________________ (Lagere, Mulo, Middelbare school, Universiteit,  post-secondary 

geen universiteit) = ________ totaal aantal jaren [Gebruik de tabel hieronder voor de code] 

 1
0
 2

0
 3

0
 4

0
 5

0
 6

0
 7

0
  

 
 

 
 
 

 
 
 

Geen 0       

Lagere school 1 2 3 4 5 6  

MULO, LBGO, LTS 7 8 9 10    

Middelbare school, Schakel 
(VWO, HAVO, IMEAO etc.) 

11 12 13     

Universiteit 14 15 16 17 18 19 20 

Beroepsopleidingen, geen 

universiteit (HBO, IOL etc.) 
13 14 15 16    

Weet niet 88       

Geen antwoord 98       
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ONEVEN VRAGENLIJSTEN 
[ED2 EN MOV1 MOETEN ALLEEN GESTELD WORDEN AAN RESPONDENTEN VAN 

WIE HET VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT OP EEN ONEVEN GETAL (“1” “3” “5” “7” 
OF “9”)] 
ED2.Welke opleiding heeft uw moeder afgerond? [LEES DE OPTIES NIET] 

(00) Geen 
(01) Lagere school niet afgerond 
(02) Lagere school afgerond 

(03) MULO/ULO/LBGO niet afgerond/afgerond 
(04) Middelbare school, Schakel (VWO, HAVO, IMEAO etc.)  
(05) LTS niet afgerond 

(06) LTS afgerond 
(07) Universiteit (bachelor of hoger) niet afgerond 
(08) Universiteit (bachelor of hoger) afgerond 

(88) WN 
(98) GA 
(99) NVT 

 

MOV1. Zou u zichzelf beschrijven als iemand die behoort tot de ……..? [LEES OPTIES] 

(1) Hogere klasse                                 (2) Hogere middenklasse              (3) Middenklasse                       
(4) Lagere middenklasse, of                 (5) Lagere klasse?               
(88) WN    (98) GA (99) NVT 

 

 

Q2D-Y. Op welke dag, in welke maand en jaar bent u geboren? [Als de respondent 
weigert de naam en maand door te geven, vraag alleen naar het geboorte jaar, 
of vraag naar deleeftijd en reken het geboorte jaar uit.] 

 _______ Dag ____ Maand (01 = januari) _______Jaar 
(Voor Q2D en Q2M: 88 =WN en  98 = DR) = Geen Antwoord 
(Voor Q2Y: 8888 = WN and 9888 = DR) = Geen Antwoord 

 

|_|_|Q2D 

   Dag 
|_|_|Q2M 

   Maand 

|_|_|_|_|Q2Y 

Jaar 
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Q3C. Indien u een godsdienst belijdt, welke is deze? [Opties niet voorlezen] 
[Indien de respondent aangeeft dat hij/zij geen religie heeft probeer na te gaan of hij/zij 
ingepast kan worden in optie 4 of 11] 

(1) Katholiek  

(2) Protestants, traditioneel Protestants of niet-evangelisch Protestants (Hervormde kerk; 

Lutherse gemeente;  Methodisten kerk; Presbyteriaans; Discipelen van Christus; Anglicaanse 
kerk; Episcopaal; Broeder gemeente).  

(2701) Islam 

(2702) Hindoe 

(2703) Andere niet-christelijke Oosterse Religiën (Boeddhisme;  Taoïsme; Confucianisme; 

Baha’i).  

(4) Geen (Gelooft in een hogere macht maar deze behoort niet tot een religie) 

(5) Evangelisch & Pinksterbeweging (Evangelisch; Pinkesterbeweging; Kerk van God; 

Assemblee van God; Universele kerk van het koninkrijk Gods; Christelijke pinkster gemeente; 
Christelijke Congregatie; Mennonieten; Brethren; Hervormde kerk; Charismatisch niet-
katholiek; Baptiste gemeente; Nazarenen; Leger des Heils ; Adventisten; Zeven daags 

adventist).  

(6) LDS (Mormoon).  

(7) Traditionele of Inheemse religiën (Winti, Indiaans, Voodoo, Rastafaria).  

(10) Joods (Orthodox; Conservatief; Hervormd). 

(11) Agnostisch, atheïst (Gelooft niet in God). 

(12) Jehova’s Getuigen 

(88) WN (98) GA 

 

Q5A. Hoeveel keren gaat u naar religieuze diensten? [Lees opties voor] 
(1) Meer dan één keer per week        (2) Eén keer per week                 (3) Eén keer per maand         

(4) Eén of twee keren per jaar            (5) Nooit of bijna nooit                 (88) WN (98) GA 

 

Q5B. Kunt U mij aangeven hoe belangrijk religie is in Uw leven? [Lees opties voor] 

(1) Heel belangrijk  (2) Redelijk belangrijk  (3) Niet zo belangrijk      

(4) Helemaal niet belangrijk                (88) WN             (98) GA 

 

 

MIL8. Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) of partner of een van uw kinderen ooit in de gewapende 
macht gediend?  

(1) Ja, dient nu          (2) Heeft gediend   (3) Nooit gediend (88) WN      (98) GA  

OCUP4A.Waaraan besteedt u het grootse deel van uw tijd? Bent u momenteel …[Lees de 
opties] 
(1) Werkzaam? [Ga door] 

(2) Werk niet, maar heb wel een baan? [Ga door] 
(3) Is actief op zoek naar werk? [Ga naar Q10NEW] 
(4) Een student?[Ga naar Q10NEW] 

(5) Zorgt voor de huishouding? [GanaarQ10NEW] 
(6) Met pensioen, een gepensioneerde of permanent arbeidsongeschikt?[GanaarQ10NEW] 
(7) Werkt niet en kijkt ook niet naar werk? [Ganaar Q10NEW] 

(88) WN[Ganaar Q10NEW]                                       (98) GA [Ganaar Q10NEW] 

 

OCUP1A.Bent u in uw huidige baan: [Lees de opties] 
  (1) Een betaalde werknemer van de overheid of een parastatale instelling?  
  (2) Een betaalde werknemer in de particuliere sector? 

  (3) Eigenaar of partner in een onderneming 
  (4) zelfstandige 
  (5) Onbetaalde werknemer  

  (88) WN 
  (98) GA 
  (99) NVT 
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[GEEF KAART“F”] 
 

Q10NEW. Tot welke inkomenscategorie behoort het totale maandelijkse inkomen van dit 
huishouden, inclusief overmakingen vanuit het buitenland en de inkomens van al de werkende 

volwassenen en kinderen?   
[Als de respondent het niet begrijpt, vraag: “Wat is het totale netto (= schoon) 
maandelijkse inkomen van uw huishouden? 

(00) Geen inkomen 

(01) Minder dan SRD 200 

(02) SRD 200 - 300 

(03) SRD 301 - 400 

(04) SRD 401 - 600 

(05) SRD 601 - 800 

(06) SRD 801 - 900 

(07) SRD 901 - 1000 

(08) SRD 1001 - 1200 

(09) SRD 1201 - 1500 

(10) SRD 1501 - 1800 

(11) SRD 1801 - 2400 

(12) SRD 2401 - 3000 

(13) SRD 3001 - 3600 

(14) SRD 3601 - 4800 

(15) SRD 4801 - 6000 

(16) Meer dan SRD 6000 
(88) WN 

(98) GA 

 

[DEZE VRAAG GELD VOOR RESPONDENTEN DIE WERKEN OF 
GEPENSIONEERD/ARBEIDSONGESCHIKT ZIJN (VERIFIEER OCUP4A)] 
Q10G. Wat is uw persoonlijk maandelijks inkomen  die u ontvangt van uw  werk of pensioen?  

[Als de respondent het niet begrijpt: Hoeveel verdient u alleen schoon aan salaris of 
pensioen, zonder het inkomen van andere huishoudleden, overmakingen of ander 
inkomen erbij te tellen?]  

(00) Geen inkomen 

(01) Minder dan SRD 200 

(02) SRD 200 - 300 

(03) SRD 301 - 400 

(04) SRD 401 - 600 

(05) SRD 601 - 800 

(06) SRD 801 - 900 

(07) SRD 901 - 1000 

(08) SRD 1001 - 1200 

(09) SRD 1201 - 1500 

(10) SRD 1501 - 1800 

(11) SRD 1801 - 2400 

(12) SRD 2401 - 3000 

(13) SRD 3001 - 3600 

(14) SRD 3601 - 4800 

(15) SRD 4801 - 6000 

(16) Meer dan SRD 6000 
(88) WN 

(98) GA 
(99) NVT (Werkt niet en niet gepensioneerd) 
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[NEEM TERUG KAART “F”] 

 

Q10A. Ontvangt u of iemand in uw huishouding overmakingen vanuit het buitenland(financiële 
ondersteuning)? 

(1) Ja              (2) Nee(88) WN(98) GA  
 

Q14. Bent u van plan om in een ander land te wonen of te werken in de komende drie jaren? 
(1) Ja                          (2) Nee(88) WN(98) GA 

 

Q10D. Hetsalaris dat u ontvangt en de totale inkomens van het huishouden:[Lees de opties 
voor] 

(1) Is genoeg voor u en er blijft over om te sparen                                                  
(2) Is net genoeg voor u, zodat u geen grote problemen ondervindt 
(3) Is niet genoeg voor u en u moet u inspannen                         

(4) Is niet genoeg voor u en maakt dat het leven hard is 
(88) [Niet lezen]WN(98) [Niet lezen]GA 

 

Q10E. Is het inkomen van uw huishouding in de afgelopen twee jaren:  [Lees de opties] 
(1) Toegenomen? 

(2) Hetzelfde gebleven? 

(3) Afgenomen?  

(88) WN(98) GA 

 

 

EVEN VRAGENLIJSTEN 
[FS2 EN FS8 MOETEN ALLEEN GESTELD WORDEN AAN RESPONDENTEN VAN WIE HET 
VRAGENLIJSTNUMMER EINDIGT OP EEN EVEN GETAL (“0” “2” “4” “6” OR “8”)] 

Ik zal u nu een paar vragen stellen over voeding…. 

 Nee Ja WN GA NVT  

FS2.Is het in de afgelopen drie maanden voorgekomen dat 
vanwege een gebrek aan geld of andere middelen uw 
huishouden geen voeding had?  

0 1 88 98 99 
 

FS8.Is het in de afgelopen drie maanden voorgekomen dat 

vanwege gebrek aan geld of andere middelen u of een 
andere volwassene in uw huishouden maar een keer per dag 
heeft gegeten of de hele dag niet heeft gegeten?  

0 1 88 98 99 

 

 

Q11. Wat is uw burgerlijke staat? [Lees opties] 
(1) Alleenstaand[Ga naar Q12C]   (2) Getrouwd[GA VERDER] 
(3) Concubinaat [GA VERDER] (4) Gescheiden[Ga naar Q12C]                  

(5) Scheiding v Tafel & Bed[Ganaar Q12C]  (6) Weduwe(naar)[Ga naar Q12C] 
(88) WN[Ga naar Q12C]                               (98) GA[Ga naar Q12C]  

 

GEN10. Als u denkt aan uzelf en uw echtgeno(o)t(e)/partner en de salarissen die u ontvangt, 
welke van de volgende zinnen beschrijft het beste uw salarissen [Lees opties] 

 
(1) U verdient niets en uw echtgeno(o)t(e) verdient alles;  
(2) U verdient minder dan uw echtgeno(o)t(e); 

(3) U verdient ongeveer het zelfde als uw echtgeno(o)t(e); 
(4) U verdient meer dan uw echtgeno(o)t(e); 
(5) U verdient al het inkomen en uw echtgeno(o)t(e) verdient niets. 

(6) [Niet lezen]Geen salaris 
(88) WN 
(98) GA 

(99) NVT 

 

Q12C. Hoeveel personen wonen totaal in dit huishouden op dit moment?___________          
(88) WN                          (98) GA 
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Q12. Heeft u kinderen? Hoeveel?  __________________  
(00 = geenga naar ETID)(88) WN                   (98) GA 

 

 

 

Q12B. Hoeveel kinderen van u zijn jonger dan 13 jaar en wonen in dit huishouden? 

_______________________ 
 00 = geen,                   (88) WN           (98) GA       (99) NVT (geen kinderen) 

 

ETID.  Rekent u zichzelf tot….. 
(9) Hindostaan 

(3) Afro-Surinaams/Creool 
(5) Mix 
(10) Javaan  

(11) Marron 
(2) Inheems 
(6) Chinees 

(1) Blank 
(13) Jood 
(7) Anders 

(88) WN                          (98) GA 

 

 

LENG1. Wat is uw moedertaal, dat is de taal die u als kind het eerst thuis sprak?[alleen 1 
antwoord aangeven] [Lees de opties NIET] 
 

(2701) Nederlands      
(2702) Sranantongo          
(2703) Sarnami        

(2704) Javaans  
(2705) Arowaks         
(2706) Caraïbs            

(2707) Saramaccaans          
(2708) Aucaans 
(2709) Paramaccaans           

(2710) Chinees      
(2711) Portugees      
(2712)  Engels     

(2713)  Frans           
(2714) Andere 
(88) WN             (98) GA 

 

 

WWW1.Nu, naar een ander onderwerp. Hoe vaak gebruikt u internet? [Lees de opties] 

(1) Elke dag 
(2) Een aantal keren in de week 
(3) Een aantal keren in de maand 

(4) Zelden 
(5) Nooit 
(88) [Leest niet] WN(98) [Leest niet]GA 

 

 

Voor statistische doeleinden, zouden we willen weten in hoeverre mensen informatie hebben 

over politiek en het land….  
GI0. Hoevaak besteedt u aandacht aan het nieuws, op de TV, Radio, krant of het 
internet?[Lees mogelijkheden]:    

(1) Dagelijks          (2) een paar keren per week  (3) Een paar keren per maand     (4) Zelden  
(5) Nooit                          (88) WN             (98) GA 
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Correct Incorrect 

Weet 

niet 

Geen 

antwoord 

 

GI1. Wat is de naam van de huidige president 
van de Verenigde Staten van Amerika? [Niet 
lezen: Barack Obama, accepteer Obama] 

1 2 88 98 
 

GI4. Hoe lang is de zittingstermijn van de 

regering in Suriname [Niet lezen: 5 jaren] 1 2 88 98 
 

GI7. Hoeveel volksvertegenwoordigers hebben 

zitting in de Nationale Assemblee? [NOTEER 
HET EXACTEAANTAL. HERHAAL SLECHTS 
1 KEER INDIEN DE RESPONDENT GEEN 

ANTWOORD GEEFT.] 

Aantal: _________ 8888 9888 

 

 

Tot slot wil ik u vragen of u de volgende items in uw huis hebt: [Lees al de items op] 

R1. Televisie (0) Nee (1) Ja   

R3. Ijskast (0) Nee (1) Ja   

R4.Huistelefoon (geen cellulair) 
(0) Nee (1) Ja 

  

R4A. Cellulair telefoon (0) Nee (1) Ja   

R5.  Vervoersmiddel/auto. 
Hoeveel?[Indien de 
respondent niet aangeeft 

hoeveel geef aan “Eén”. ] 

(0) Nee (1) Eén (2) Twee (3) Drie of meer 

  

R6. Wasmachine (0) Nee (1) Ja   

R7. Microwave oven (0) Nee (1) Ja   

R8. Bromfiets (0) Nee (1) Ja   

R12. Toilet in huis (0) Nee (1) Ja   

R14. Badkamer in huis (0) Nee (1) Ja   

R15. Computer (0) Nee[GA NAAR R16] (1) Ja  

R18. Internet (0) Nee (1) Ja (99) NVT  

R16.Flat screen TV 
(Plasma,LCD, or LED) 

(0) Nee (1) Ja 
 

R26. Is het huis aangesloten op 
het afvalwatersysteem? 

(0) Nee (1) Ja 
 

 

Dit waren al de vragen die ik  had. Hartelijk  bedankt voor uw medewerk ing! 
 
 

COLORR.[Wanneer het interview volledig is afgerond, noteer ZONDER te 

vragen, het nummer dat het meest correspondeert met de kleur van het gezicht 
van je respondent gebruik makend van de kleuren kaart._______ 
(97) Kan niet worden geclassificeerd  [Noteer (97)  alleen wanneer je om een of 

andere reden het gezicht van de respondent niet kan zien] 

 

|___|___| 

Tijd einde interview  _______ : ______ |__|__|__| 
TI. Lengte van interview uitgedrukt in minuten[zie pagina  # 1]  _____________  

INTID. Interviewer ID nummer: ____________ |__|__|__| 

SEXI.  Eigen geslacht aangeven:(1) Man(2) Vrouw  
COLORI. Gebruikmakend van de kleuren grafiek, noteer de kleur die  jouw kleur 

het meest benaderd. 
|___|___| 
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Ik  verk laar hierbij dat het interview is afgenomen van de persoon zoals hierboven aangegeven. Aldus 
naar waarheid opgemaakt. 
Handtekening van de Interviewer__________________ Datum  ____ /_____ /_____  

 
Handtekening Field supervisor_______________________________________ 
Opmerk ingen: 

__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
[Not for PDA use] Signature of the person who entered the data __________________________ 

[Not for PDA use]Signature of the person who verified the data _______________________________ 
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KAART B 
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KAART C 
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KAART D 
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KAARTF 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

(00) Geen inkomen 
(01) Minder dan SRD 200 

(02) SRD 200 - 300 
(03) SRD 301 - 400 

(04) SRD 401 - 600 

(05) SRD 601 - 800 
(06) SRD 801 - 900 

(07) SRD 901 - 1000 
(08) SRD 1001 - 1200 

(09) SRD 1201 - 1500 

(10) SRD 1501 - 1800 
(11) SRD 1801 - 2400 

(12) SRD 2401 - 3000 
(13) SRD 3001 - 3600 

(14) SRD 3601 - 4800 

(15) SRD 4801 - 6000 
(16) Meer dan SRD 6000 
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Kleuren kaart 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


