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PAIS. Land:
01. Mexico
06. Costa Rica
11. Peru
16. Venezuela
24. Guyana
27. Suriname

02. Guatemala
07. Panama
12. Paraguay
17. Argentina
25. Trinidad &Tobago
28. Bahamas

03. El Salvador
08. Colombia
13. Chile
21. Dom. Rep.
26. Belize
29. Barbados

04. Honduras
09. Ecuador
14. Uruguay
22. Haiti
40. United States

05. Nicaragua
10. Bolivia
15. Brazil
23. Jamaica
41. Canada

IDNUM.Vragenlijst nummer [toegewezen op het kantoor]
ESTRATOPRI:
(2701) Paramaribo
(2702) Wanica/Para
(2703) Nickerie / Coronie / Saramacca
(2704) Commewijne / Marowijne
(2705) Brokopondo / Sipaliwini

27

|__|__|__|__|
|__|__|

ESTRATOSEC. Grootte van het ressort: (1) Groot (meer dan 10,000)
(2) Medium (3,000 – 10,000)
(3) Klein (< 3,000)

|__|

UPM. Ressort: _______________

|__|__|__|

PROV.District: _______________________________________
MUNICIPIO. Ressort: ______________________________

27|__|__|
27|__|__|

SURSEGMENTO. Census segment/Telblok: ___________________________________

|__|__|__|

CLUSTER. [CLUSTER, Finale steekproef eenheid, meetpunt]: _________________
[Een cluster moet uit 6 interviews bestaan]
UR. (1) Urbaan
(2) Ruraal
TAMANO. Grootte van de plaats: (1) Nationale Hoofdstad (Metropolitaans Gebied)
(2) Grote stad
(3) Middel Grote Stad
(4) Kleine Stad
(5) Ruraalgebied
IDIOMAQ. Taal van vragenlijst : (12) Nederlands
(2) Engels
(13) Sranantongo

|__|__|
|__|__|
|__|
|__|

Starttijd: _____:_____

|__|__|__|__|

FECHA. DatumDag: ____ Maand:_______ Jaar: 2014
Woont u in dit huis?
Ja Ga door met de vragenlijst
Nee Bedank de respondent en beëindig het interview

|__|__|__|__|

Bent u 18 jaar of ouder?
JaGa door met de vragenlijst
NeeBedank de respondent en beëindig het interview
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OPMERKING: HET IS VERPLICHT DE STATEMENT TE LEZEN VAN (INFORMED CONSENT) TOESTEMMING
VOORDAT HET INTERVIEW BEGINT.

Q1. [Noteer maar vraag niet] Geslacht:
(1) Man
(2) Vrouw
Q2Y. In welk jaar bent u geboren?____________ jaar
(8888) Weet niet
(9888) Geen antwoord
LS3. Om te beginnen, hoe tevreden bent u over het algemeen met uw leven? Zou u zeggen
dat u ... [Lees opties] bent?
(1) Zeer tevreden
(2) Een beetje tevreden
(3) Een beetje ontevreden
(4) Zeer ontevreden
(88) Weet niet
(98) Geeft geen antwoord
A4. Wat is het meest ernstige probleem dat Suriname heeft volgens u? [LEES DE OPTIES
NIET; SLECHTS ÉÉN ANTWOORD MOGELIJK]
Armoede
Bevolkingstoename
Buitenlandse schulden
Corruptie
Criminaliteit
Discriminatie
Drugshandel
Drugsverslaving , drugsgebruik
Economie, problemen met, crisis van

1 (04)
2 (20)
3 (26)
4 (13)
5 (05)
6 (25)
7 (12)
8 (11)
9 (01)
10 (24)

Elektriciteit, het ontbreken van
Gangs
Gedwongen vertrek van personen
Gewapend conflict
Geweld
Gezondheidszorg, gebrek/ontbreken van
Huisvesting
Inflatie, hoge prijzen
Krediet, gebrek aan
Landbouwgrond, het ontbreken van
Weet niet

11 (14)
12 (32)
13 (30)
14 (57)
15 (22)
16 (55)
17 (02)
18 (09)
19 (07)
88

Mensenrechten, schendingen van
Migratie
Millieu
Ondervoeding
Onderwijs, gebrek aan, slechte
kwaliteit
Ongelijkheid
Ontvoeringen
Oorlog tegen terrorisme
Politici
Populaire protesten (stakingen,
weg blokkades,
werkonderbrekingen, enz.)
Slechte overheid
Slechte wegen
Straffeloosheid
Terrorisme
Transport, problemen met
Veiligheid (gebrek aan)
Water, gebrek aan
Werkloosheid
Anders
Geen antwoord

A4L. [NOTEER MAAR VRAAG NIET] In welke taal is de laatste vraag (A4) beantwoord?
(2) Engels
(12) Nederlands (13) Sranantongo
SOCT2.Denkt u dat de economische situatie van Surinamezoals het nu is beter, hetzelfde of
slechter is dan 12 maanden geleden?
(1) Beter
(2) Hetzelfde
(3) Slechter
(88) Weet niet (98) Geen antwoord
IDIO2. Denkt u dat uw economische situatie beter, hetzelfde of slechter is dan 12 maanden
geleden?
(1) Beter (2) Hetzelfde
(3) Slechter
(88) Weet niet (98) Geeft geen antwoord

|__|
|__|__|__|__|
|__|__|

|___|___|
20 (56)
21 (16)
22 (10)
23 (23)
24 (21)
25 (58)
26 (31)
27 (17)
28 (59)
20 (06)
30 (15)
31 (18)
32 (61)
33 (33)
34 (60)
35 (27)
36 (19)
37 (03)
38 (70)
98
|__|__|
|__|__|
|__|__|
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Laten we nu praten over uw Ressort en District...
NP1. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een vergadering van de districts- of ressortsraad of
een andere vergadering bijgewoond?
(1) Ja
(2) Nee
(88) Weet niet
(98) Geeft geen antwoord
NP2. Heeft u hulp gezocht of een verzoek ingediend bij een kantoor, een ambtenaar of lid van
de ressortsraad of districtsraad in de afgelopen 12 maanden?
(1) Ja
(2) Nee
(88) Weet niet
(98) Geeft geen antwoord

|__|__|

|__|__|

We gaan nu naar een ander onderwerp. Soms hebben mensen en gemeenschappen problemen, die ze
niet zelf kunnen oplossen, om ze op te lossen vragen zij dan hulp aan een ambtenaar of instantie.
CP4A. Heeft u voor het oplossen van uw problemen hulp of medewerking gevraagd aan een
lokale ambtenaar of overheid: bijvoorbeeld een districtscommissaris, districtsraadslid of
|__|__|
ressortraadslid?
(1) Ja
(2) Nee (88) Weet niet
(98) Geeft geen antwoord
CP5. We gaan nu naar een ander onderwerp. Heeft u geprobeerd een probleem te helpen
oplossen in uw gemeenschap of in uw buurt in de afgelopen 12 maanden? Kunt u me
aangeven of u dat minstens een keer per week, een of twee keer per maand, een of twee
keer per jaar of nooit in de afgelopen 12 maanden hebt gedaan?
(1) Een keer per week
(2) Een of twee keer per maand
(3) Een of twee keer per jaar
(4) Nooit
(88) Weet niet
(98) Geeft geen antwoord

|__|__|

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

|__|__|

1

2

3

4

88

98

|__|__|

NVT

3

GA

2

WN

1

Nooit

1 of 2 keer per
jaar

CP6. Hoe vaak heeft u vergaderingen
van een religieuze organisatie
bijgewoond? Was dat……
CP7. Hoe vaak heeft u vergaderingen
van een oudercommissie op school
bijgewoond? Was dat……
CP8. Hoe vaak heeft u vergaderingen
van een buurtorgansatie bijgewoond?
Was dat……

1 of 2 keer per

1 keer per week

Ik ga een lijst van groepen en organisaties voor u oplezen. Kunt u me aangeven of u de vergaderingen
van deze organisaties minstens 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]

IT1. Eenmaal we het hebben over de mensen hier in de omgeving, zou u zeggen dat mensen
in deze gemeenschap zeer betrouwbaar, een beetje betrouwbaar, een beetje onbetrouwbaar
of zeer onbetrouwbaar zijn?
(1) Zeer betrouwbaar
(2) Een beetje betrouwbaar
(3) Een beetje onbetrouwbaar
(4) Onbetrouwbaar (88) WN
(98) GA

|__|__|
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Ik ga u twee stellingen voorhouden, kunt u mij dan aangeven of u het met deze stellingen
helemaal eens, eens, eens noch oneens, oneens of helemaal oneens bent?
IVOL16. Mensen in mijn buurt zijn bereid andere buurtbewoners te helpen
(1)Helemaal eens
(2) Eens (3) Eens noch oneens (4) Oneens (5) Helemaal oneens
|__|__|
(88) Weet niet
(98) Geeft geen antwoord (weigering)
IVOL17. Mensen in mijn buurt kunnen het over het algemeen goed met elkaar vinden [Lees
de opties]
|__|__|
(1) Helemaal eens
(2) Eens
(3) Eens noch oneens
(4) Oneens
(5) Helemaal oneens
(88) Weet niet
(98) Geeft geen antwoord (weigering)
IVOL18. Als kinderen of tieners bezig zouden zijn met het spuiten van tekeningen of teksten
op een gebouw in de buurt hoe groot is de kans dat volwassenen in uw buurt iets hieraan
zouden doen? [Lees de opties]
|__|__|
(1)Zeer klein
(2) Klein
(3) Groot noch klein
(4) Groot
(5) Zeer groot
(88) Weet niet
(98) GA (weigering)
IVOL19. Hoe groot is de kans dat mensen van uw buurt er tussen zouden komen als mensen
voor uw huis vechten waarbij iemand wordt afgetakeld? [Met er tussen komen wordt
bedoeld persoonlijk er tussen komen][Lees de opties]
(1) Zeer klein
(2) Klein
(3) Groot noch klein
(4) Groot
(5) Zeer groot
(88) Weet niet
(98) GA (weigering)
IVOL20. Hoeveel afval, gebroken glas of vuil is er op de troittoirs en straten in uw buurt?
[Lees de opties]
(1) Geen
(2) Een beetje
(3) Veel
(88) WN
(98) GA
IVOL21. Hoeveel is er met spuitbussen getekend of geschreven op gebouwen en muren in uw
buurt? [Lees de opties]
(1) Geen
(2) Een beetje
(3) Veel
(88) WN
(98) GA
IVOL22. Hoeveel leegstaande percelen, huizen of winkelpanden zijn er in uw buurt? [Lees de
opties]
(1) Geen
(2) Een paar
(3) Veel
(88) WN
(98) GA

|__|__|

IVOL23. Hoeveel mensen in deze buurt verdienen denkt u, hun geld of een deel daarvan
door drugs te verkopen? Geef gewoon aan wat u denkt. [Lees de opties]
[“Als de respondent zegt allemaal, plaats het onder optie 1= bijna allemaal; “Als de
respondent zegt niemand, plaats het onder optie 5= Bijna niemand”]
(1) Bijna allemaal
(2) Meer dan de helft
(3) Ongeveer de helft
(4) Minder dan de helft
(5) Bijna niemand
(88) WN
(98) GA

|__|__|

PROT3.Heeft u in de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan een demonstratie of
protestmars?
(1) Ja(2) Nee(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 beroving,
inbraak, een aanval, fraude, chantage, afpersing, gewelddadige bedreigingen of enige
andere vormen van criminaliteit 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 bent u in de afgelopen 12 maanden slachtoffer van een misdrijf
geworden? [Vul het aantal keren in] _______
(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 misdrijf het was? [Lees de opties]
(01) Ongewapende overval, niet aangevallen of lichamelijke bedreigingen
(02) Ongewapende diefstal met aangevallen geworden of lichamelijkebedreigingen
(03) Gewapende overval
(04) Aangevallen geworden, maar geen beroving
(05) Verkrachting of aanranding
(06) Ontvoering
(07) Vandalisme
(08) Inbraak in uw huis toen u niet thuis was (dieven zijn in uw huis geweest toen niemand
thuis was)
(09) Inbraak in uw huis toen u wel thuis was
(10) Afpersing
(11) [NIET LEZEN] Anders
(88) WN
(98) GA
(99) NVT (was geen slachtoffer)
VIC2AA. Kunt u mij zeggen waar dat laatste misdrijf heeft plaatsgevonden? [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 een ander persoon die in uw huis woont slachtoffer geworden van een vorm
van criminaliteit in de afgelopen 12 maanden? Dus, is een ander persoon van uw huishouden
het slachtoffer geworden van beroving, inbraak, een aanval, fraude, chantage, afpersing,
gewelddadige bedreigingen of enige andere vorm van criminaliteit in de afgelopen 12
maanden?
(1) Ja
(2) Nee
(88) WN
(98) GA
(99) NVT (Woont alleen)

|__|__|

|__|__|

|__|__|

Nu zal ik u een paar vragen stellen over misdrijven die u of uw huisgenoten hebben meegemaakt in de
afgelopen vijf jaar,dus vanaf 2009. [Let op: als de respondent heeft aangegeven een slachtoffer te zijn
geweest van een misdrijf in de afgelopen twaalf maanden dan moeten zij dat weer aangeven indien
dit misdrijf voorkomt in een van de volgende vragen]
IVOL1. Is het in de afgelopen 5 jaar voorgekomen dat een auto, van, SUV of pick-up van u of
van een van uw huishoudleden is gestolen of weggereden zonder toestemming?
[EEN AUTO DIE DOOR EEN FAMILIELID ZONDER TOESTEMMING IS MEEGENOMEN IS
GEEN DIEFSTAL, TENZIJ DE RESPONDENT HET WEL ALS DIEFSTAL ZIET]
[NEEM WEL MEE BEDRIJFSAUTO’S EN GELEASTE AUTO’S TEN BEHOEVE VAN
PERSONEEL]
[HUISHOUDEN BETEKENT HUISHOUDLEDEN DIE NU IN HET HUIS WONEN;
HUISHOUDLEDEN ZIJN MENSEN DIE IN HETZELFDE HUIS WONEN EN REGELMATIG
MET ELKAAR ETEN]
(1) Ja
(2) Nee
(3) Geen auto in het huishoude
(88) WN (kan zich niet herinneren)
(98) GA

|__|__|

IVOL2. Is het in de afgelopen 5 jaar (dus vanaf 2009) voorgekomen, dat iemand zonder
toestemming in uw huis is geweest om iets te stelen of om te proberen iets te stelen? Hierbij
bedoel ik geen diefstal van de tuin, garage, berghok of van een tweede huis die de respondent
bezit.
[NEEM OOK MEE KELDERS DIE DEEL UITMAKEN VAN HET HUIS: NEEM OOK MEE
MOBIELE HUIZEN/KARAVANEN; INDIEN DE PERSOON EEN TWEEDE HUIS HEEFT,
NEEM DIE NIET MEE]
(1) Ja
(2) Nee
(88) WN (kan zich niet herinneren)
(98) GA

|__|__|
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Nu wil ik enkele vragen stellen over wat u persoonlijk heeft meegemaakt. Ik wil u weer vragen om te
denken aan de afgelopen 5 jaar, dus sinds 2009. Het gaat hier niet om autodiefstallen of andere
diefstallen in uw huis die u of uw huisgenoten hebben meegemaakt, die u misschien zonet al heeft
genoemd.
IVOL3. Is het in de afgelopen 5 jaar voorgekomen dat iemand iets van u heeft gestolen of
probeerde iets te stelen door geweld te gebruiken of door u te bedreigen met geweld.
|__|__|
(1) Ja
(2) Nee
(88) WN (kan zich niet herinneren)
(98) GA
IVOL4. Behalve diefstal door het gebruik van geweld of bedreiging zijn er veel andere vormen
van diefstal van persoonlijke bezittingen zoals zakrollen, diefstal van een handtas,
portemennee, kleding, sieraden, cellulair en mp3 speler of sport benodigdheden. Bent u in de
|__|__|
laatste 5 jaren slachtoffer geworden van een van de genoemde misdrijven?
(1) Ja
(2) Nee
(88) WN (kan zich niet herinneren)
(98) GA
Nu ga ik u over andere misdrijven vragen stellen waarbij geweld is gebruikt of er bedreigt is geworden met
geweld. Ik wil u weer vragen aan de afgelopen 5 jaar te denken, dus vanaf 2009. Het kan hierbij gaan om
mensen die u toen kende of niet kende. Natuurlijk blijven de antwoorden confidentieel en anoniem. Bij het
beantwoorden van deze vragen hoeft u autodiefstallen, diefstallen gepleegd in uw huis, berovingen of
diefstallen die u persoonlijk heeft meegemaakt en misschien al genoemd heeft niet meer te noemen.
IVOL5. Heeft iemand u in de afgelopen 5 jaar geklapt, geslagen, een vuistslag gegeven,
geschopt of iets op u gegooid of u met een wapen aangevallen op een manier die u erg van
streek of boos heeft gemaakt?
|__|__|
Tel NIET mee: ruw spelen, en neem ook niet mee misdrijven met een seksuele aard of
huiselijk geweld.
(1) Ja
(2) Nee
(88) WN (kan zich niet herinneren) (98) GA
IVOL6. Behalve de misdrijven die u al heeft genoemd, heeft iemand u in de afgelopen 5 jaar
(sinds 2009) bedreigt te klappen, slaan, een vuistslag te geven of te schoppen, iets naar u te
gooien, of op een andere manier u een ongeluk te geven of u bedreigt met een wapen op een
manier die u erg van streek of boos heeft gemaakt? Tel NIET mee: bedreigingen die als grap
zijn bedoeld en misdrijven met een seksuele geaardheid of huiselijk geweld.
(1) Ja (2) Nee (88) WN (kan zich niet herinneren) (98) GA

|__|__|

Vervolg vragen
[STEL DE VOLGENDE VRAGEN INDIEN DE ANTWOORDEN OP EEN VAN DE VRAGEN VAN IVOL1IVOL6 “(1) JA” WAS. INDIEN ALLE VRAGEN VAN IVOL1-IVOL6 MET “(2) NEE” ZIJN BEANTWOORD
GA NAAR POLE2N]
U heeft me aangegeven dat u een slachtoffer bent geworden van een of meer misdrijven in de
afgelopen 5 jaar. Ik zal nu ingaan op de details van deze misdrijven.
[STEL DE VOLGENDE VRAGEN INDIEN HET ANTWOORD OP IVOL1 “(1) JA” WAS; INDIEN HET
ANTWOORD OP IVOL1 “(2) NEE” WAS GA NAAR IVOL2A]
IVOL1A. U heeft zonet een diefstal van een auto (van/SUV/pick-up) aangegeven. Wanneer is
dit gebeurd? Is het gebeurd in de afgelopen 12 maanden, dat wil zeggen vanaf [juni 2013] of
was het daarvoor of beide?
[WANNEER DE RESPONDENT GEEN DUIDELIJK ANTWOORD GEEFT VRAAG DAN
DOORZOLANG JE KAN OM NA TE GAAN OF HET ANTWOORD CODE (1) OF (2) MOET
ZIJN]
|__|__|
(1)Afgelopen 12 maanden [Ga door]
(2) Daarvoor [Ga naar het volgende misdrijf,
IVOL2A]
(3) Beide [Ga door]
(88 )WN(Kan zich niet herinneren) [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL2A]
(98) GA [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL2A]
(99) NVT [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL2A]
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IVOL1B.[Indien in de afgelopen 12 maanden] Hoe vaak is dit gebeurd in de afgelopen 12
maanden?
(1) 1 keer
(2) 2 keer
(3) 3 keer
(4) 4 keer
(5) vijf keer of meer
(88) WN
(98) GA (Weigering)
(99) NVT

|__|__|

IVOL1C. Toen dit de laatste keer gebeurde heeft u of iemand anders een aanklacht hierover
ingediend bij de politie?
(1) Ja (2) Nee (88) WN (Kan zich niet herinneren)
(98) GA (weigering)
(99) NVT
[GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL2A]

|__|__|

[STEL DE VOLGENDE VRAGEN INDIEN HET ANTWOORD OP IVOL2 “(1) JA” WAS; INDIEN HET
ANTWOORD OP IVOL1 “(2) NEE” WAS GA NAAR IVOL3A]
IVOL2A. U heeft zonet aangegeven dat er een diefstal in uw woning heeft plaatsgevonden.
Wanneer is dit gebeurd? Is het gebeurd in de afgelopen 12 maanden, dat wil zeggen vanaf
[juni 2013] of was het daarvoor of beide?
[WANNEER DE RESPONDENT GEEN DUIDELIJK ANTWOORD GEEFT VRAAG DAN
DOOR ZOLANG JE KAN OM NA TE GAAN OF HET ANTWOORD CODE (1) OF (2) MOET
|__|__|
ZIJN]
(1) Afgelopen 12 maanden [Ga door] (2) Daarvoor [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL3A]
(3) Beide [Ga door]
(88) WN(Kan zich niet herinneren) [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL3A]
(98) GA [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL3A]
(99) NVT [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL3A]
IVOL2B.[ Indien in de afgelopen 12 maanden] Hoe vaak is dit gebeurd in de afgelopen 12
maanden?
|__|__|
(1) 1 keer
(2) 2 keer
(3) 3 keer
(4) 4 keer (5) vijf keer of meer
(88) WN
(98) GA (Weigering)
(99) NVT
IVOL2C. Was er daadwerkelijk iets gestolen de laatste keer dat dit gebeurde?
|__|__|
(1) Ja
(2) Nee
(88) WN (kan zich niet herinneren) (98) GA (Weigering) (99) NVT
IVOL2D. Waren leden van uw huishouden thuis de laatste keer dat dit gebeurde?
(1) Ja [Ga door]
(2) Nee [Ga naar IVOL2F]
(88)WN [Ga naar IVOL2F]
|__|__|
(98) GA (Weigering) [Ga naar IVOL2F]
(99) NVT [Ga naar IVOL2F]
IVOL2E.Zijn een van uw huishoudleden bij dit misdrijf geïntimideerd, bedreigd of aangevallen?
|__|__|
(1) Ja
(2) Nee
(88) WN (kan zich niet herinneren) (98) GA (Weigering) (99) NVT
IVOL2F. Toen dit de laatste keer gebeurde heeft u of iemand anders een aanklacht hierover
ingediend bij de politie?
(1)
Ja [Ga door]
(2) Nee [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL3A]
(88) WN (Kan zich niet herinneren) [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL3A]
|__|__|
(98) GA (weigering) [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL3A]
(99) NVT [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL3A]
IVOL2G.Alles bij elkaar genomen, was u (waren zij) tevreden met de manier waarop de politie
uw (hun) aanklacht heeft afgehandeld?
(1) Ja (Tevreden)
(2) Noch tevreden noch ontevreden
(3) Nee (ontevreden)
(88) WN
(98) GA (Weigering)
(99) NVT
[GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL3A]

|__|__|

[STEL DE VOLGENDE VRAGEN INDIEN HET ANTWOORD OP IVOL3 “(1) JA” WAS; INDIEN HET
ANTWOORD OP IVOL1 “(2) NEE” WAS GA NAAR IVOL4A]
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IVOL3A.U heeft zonet aangegeven dat iemand iets van u had gestolen of probeerde te stelen
door geweld te gebruiken of te bedreigen met geweld. Wanneer is dit gebeurd? Is het
gebeurd in de afgelopen 12 maanden, dat wil zeggen vanaf [juni 2013] of was het daarvoor of
beide?
[WANNEER DE RESPONDENT GEEN DUIDELIJK ANTWOORD GEEFT VRAAG DAN
DOOR ZOLANG JE KAN OM NA TE GAAN OF HET ANTWOORD CODE (1) OF (2) MOET
ZIJN]
(1) Afgelopen 12 maanden [Ga door]
(2) Daarvoor [Ga naar het volgende misdrijf,
IVOL4A]
(3) Beide [Ga door]
(88) WN (Kan zich niet herinneren) [Ga naar het volgende
misdrijf, IVOL4A]
(98) GA [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL4A]
(99) NVT [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL4A]
IVOL3B. [Indien in de afgelopen 12 maanden] Hoe vaak is dit gebeurd in de afgelopen 12
maanden?
(1) 1 keer
(2) 2 keer
(3) 3 keer
(4) 4 keer
(5) vijf keer of meer
(88) WN
(98) GA (Weigering)
(99) NVT
IVOL3C. Toen dit de laatste keer gebeurde, was het in uw huis, dichtbij uw huis, op uw
werkplaats, ergens anders in uw district, ergens anders in het land of in het buitenland?
(1) In uw eigen huis
(2) In uw buurt
(3) Op uw werkplaats
(4) Ergens anders in uw district
(5) Ergens anders in het land
(6) In het buitenland
(88) WN
(98) GA (weigering)
(99) NVT
IVOL3D. Toen dit de laatste keergebeurde hoeveel personen waren betrokken bij het plegen
van het misdrijf?
(1) 1 persoon (2) 2 personen (3) 3 personen (4) 4 personen
(5) 5 personen
(6) 6 of meer personen
(88) WN
(98) GA (weigering)
(99) NVT

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

[PAS DE VRAAG AAN, AAN DE HAND VAN HET AANTAL DADERS DAT BETROKKEN WAS BIJ HET
MISDRIJF]
IVOL3E. Welke van de volgende stellingen beschrijft [DE/TENMINSTE EEN] dader het best?
[Lees de opties]
(1) Ik kende de dader(s) niet bij naam of van gezicht
(2) Ik kende de dader(s) alleen van gezicht
|__|__|
(3) Ik kende de dader(s) bij naam
(88) [Lees niet] WN [Ik heb de dader(s) niet gezien]
(98) [Lees niet] GA (weigering)
(99) NVT
IVOL3F. Heeft /hebben de dader(s) werkelijk iets van u gestolen?
|__|__|
(1) Ja
(2) Nee
(88) WN
(98) GA (weigering)
(99) NVT
IVOL3G. Had (een van) de dader(s) een wapen?
(1) Ja [Ga door]
(2) Nee [Ga naar IVOL3H]
(88) WN [Ga naar IVOL3H]
|__|__|
(98) GA [Ga naar IVOL 3H]
(99) NVT [Ga naar IVOL3H]
IVOL3G1. Wat voor wapen was het? Had(den) de dader(s) een pistool (revolver/pistool), een
geweer (jachtgeweer, geweer, machine geweer), mes, glazen fles, een ander wapen en/of iets
dat gebruikt werd als een wapen?
|__|__|
[MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK]
(1) Pistool
(2) Geweer
(3) Mes
(4) Glazen fles
(5) Ander wapen/iets dat gebruikt werd als een wapen (88) WN
(98) GA (99) NVT
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IVOL3H. Moest u naar een dokter of een andere gezondheidsdeskundige vanwege dit misdrijf?
(1) Ja (2) Nee (88) WN (98)GA (weigering) (99) NVT
IVOL3I. Toen dit de laatste keer gebeurde heeft u of iemand anders een aanklacht hierover
ingediend bij de politie?
(1) Ja [Ga door]
(2) Nee [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF,
IVOL4A]
(88) WN (Kan zich niet herinneren) [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL4A]
(98) GA (weigering) [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL4A]
(99) NVT [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL4A]
IVOL3J.Alles bij elkaar genomen, was u (waren zij) tevreden met de manier waarop de politie
uw (hun) aanklacht heeft afgehandeld?
(1) Ja (Tevreden)
(2) Noch tevreden noch ontevreden
(3) Nee (ontevreden)
(88) WN
(98) GA (Weigering)
(99) NVT
[GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL4A]

|__|__|

|__|__|

|__|__|

[STEL DE VOLGENDE VRAGEN INDIEN HET ANTWOORD OP IVOL4 “(1) JA” WAS; INDIEN HET
ANTWOORD OP IVOL1 “(2) NEE” WAS GA NAAR IVOL5A]
IVOL4A. U heeft zonet een diefstal van persoonlijke goederen aangegeven waarbij er geen
geweld of bedreiging van geweld gebruikt is.Wanneer is dit gebeurd? Is het gebeurd in de
afgelopen 12 maanden, dat wil zeggen vanaf [juni 2013] of was het daarvoor of beide?
[WANNEER DE RESPONDENT GEEN DUIDELIJK ANTWOORD GEEFT VRAAG DAN
DOOR ZOLANG JE KAN OM NA TE GAAN OF HET ANTWOORD CODE (1) OF (2) MOET
ZIJN]
|__|__|
(1) Afelopen 12 maanden [Ga door]
(2) Daarvoor [Ga naar het volgende misdrijf,
IVOL5A]
(3) Beide [Ga door]
(88) WN(Kan zich niet herinneren) [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL5A]
(98) GA [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL5A]
(99) NVT [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL5A]
IVOL4B.[Indien in de afgelopen 12 maanden] Hoe vaak is dit gebeurd in de afgelopen 12
maanden?
|__|__|
(1) 1 keer
(2) 2 keer
(3) 3 keer
(4) 4 keer
(5) vijf keer of meer
(88) WN
(98) GA (Weigering)
(99) NVT
IVOL4C. Toen dit de laatste keer gebeurde heeft u of iemand anders een aanklacht hierover
ingediend bij de politie?
(1)Ja (2) Nee
(88) WN (Kan zich niet herinneren)
(98) GA (weigering) (99) NVT
[GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL5A]

|__|__|

[STEL DE VOLGENDE VRAGEN INDIEN HET ANTWOORD OP IVOL5 “(1) JA” WAS; INDIEN HET
ANTWOORD OP IVOL1 “(2) NEE” WAS GA NAAR IVOL6A]
IVOL5A. U heeft zonet aangegeven dat iemand u heeft aangevallen. Uw antwoorden blijven
natuurlijk confidentieel en anoniem . Wanneer is dit gebeurd? Is het gebeurd in de afgelopen
12 maanden, dat wil zeggen vanaf [juni 2013] of was het daarvoor of beide?
[WANNEER DE RESPONDENT GEEN DUIDELIJK ANTWOORD GEEFT VRAAG DAN
DOOR ZOLANG JE KAN OM NA TE GAAN OF HET ANTWOORD CODE (1) OF (2) MOET
ZIJN]
|__|__|
(1) Afgelopen 12 maanden [Ga door]
(2) Daarvoor [Ga naar het volgende misdrijf,
IVOL6A]
(3) Beide [Ga door]
(88) WN (Kan zich niet herinneren) [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL6A]
(98) GA [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL6A]
(99) NVT [Ga naar het volgende misdrijf, IVOL6A]
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IVOL5B.[Indien in de afgelopen 12 maanden] Hoe vaak is dit gebeurd in de afgelopen 12
maanden?
(1) 1 keer
(2) 2 keer
(3) 3 keer (4) 4 keer
(5) vijf keer of meer
(88) WN
(98) GA (Weigering)
(99) NVT

|__|__|

IVOL5C. Toen dit de laatste keer gebeurde, was het in uw huis, dichtbij uw huis, op uw
werkplaats, ergens anders in uw district, ergens anders in het land of in het buitenland?
(1) In uw eigen huis
(2) In uw buurt
(3) Op uw werkplaats
(4) Ergens anders in uw district
(5) Ergens anders in het land
(6) In het buitenland
(88) WN
(98) GA (weigering)
(99) NVT

|__|__|

IVOL5D. Hoeveel personen waren betrokken bij het plegen van dit misdrijf?
(1) 1 persoon (2) 2 personen (3) 3 personen (4) 4 personen (5) vijf personen
(6) 6 of meer personen
(88) WN
(98) GA (weigering)
(99) NVT

|__|__|

[PAS DE VRAAG AAN, AAN DE HAND VAN HET AANTAL DADERS DAT BETROKKEN WAS BIJ HET
MISDRIJF]
IVOL5E. Welke van de volgende stellingen beschrijft [DE/TENMINSTE EEN] dader het best?
[Lees de opties]
(1) Ik kende de dader(s) niet bij naam of van gezicht
(2) Ik kende de dader(s) alleen van gezicht
|__|__|
(3) Ik kende de dader(s) bij naam
(88) [Lees niet] WN [Ik heb de dader(s) niet gezien
(98) [Lees niet] GA (weigering)
(99) NVT
IVOL5F. Had (een van) de dader(s) een wapen?
(1) Ja [Ga door]
(2) Nee [Ga naar IVOL5G]
(88) WN [Ga naar IVOL5G]
(98) GA [Ga naar IVOL5G]
(99) NVT [Ga naar IVOL5G]
IVOL5F1. Wat voor wapen was het? Had(den) de dader(s) een pistool (revolver/pistool), een
geweer (jachtgeweer, geweer, machine geweer), mes, glazen fles, een ander wapen en/of iets
dat gebruikt werd als een wapen?
[MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK]
(1) Pistool
(2) Geweer
(3) Mes
(4) Glazen fles
(5) Ander wapen/iets dat gebruikt werd als een wapen
(88) WN
(98) GA (99) NVT
IVOL5G. Moest u naar een dokter of een andere gezondheidsdeskundige vanwege dit misdrijf?
(1) Ja (2) Nee (88) WN
(98)GA (weigering)
(99) NVT
IVOL5H. Toen dit de laatste keer gebeurde heeft u of iemand anders een aanklacht hierover
ingediend bij de politie?
(1) Ja [Ga door]
(2) Nee [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL6A]
(88) WN (Kan zich niet herinneren) [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL6A]
(98) GA (weigering) [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL6A]
(99) NVT [GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL6A]
IVOL5I. Alles bij elkaar genomen, was u (waren zij) tevreden met de manier waarop de politie
uw (hun) aanklacht heeft afgehandeld?
(1) Ja (Tevreden)
(2) Noch tevreden noch ontevreden
(3) Nee (ontevreden)
(88) WN
(98) GA (Weigering)
(99) NVT
[GA NAAR HET VOLGENDE MISDRIJF, IVOL6A]

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
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[STEL DE VOLGENDE VRAGEN INDIEN HET ANTWOORD OP IVOL6 “(1) JA” WAS; INDIEN HET
ANTWOORD OP IVOL1 “(2) NEE” WAS GA NAAR POLE2N]
IVOL6A. U heeft zonet aangegeven dat iemand u heeft bedreigd. Uw antwoorden blijven
natuurlijk confidentieel en anoniem . Wanneer is dit gebeurd? Is het gebeurd in de afgelopen
12 maanden, dat wil zeggen vanaf [juni 2013] of was het daarvoor of beide?
[WANNEER DE RESPONDENT GEEN DUIDELIJK ANTWOORD GEEFT VRAAG DAN
DOOR ZOLANG JE KAN OM NA TE GAAN OF HET ANTWOORD CODE (1) OF (2) MOET
ZIJN]
(1) Afgelopen 12 maanden [Ga door]
(2) Daarvoor [Ga naar POLE2N]
(3) Beide [Ga door]
(88) WN (Kan zich niet herinneren) [Ga naar POLE2N]
(98) GA [Ga naar POLE2N]
(99) NVT [Ga naar POLE2N]
IVOL6B. [Indien in de afgelopen 12 maanden] Hoe vaak is dit gebeurd in de afgelopen 12
maanden?
(1) 1 keer
(2) 2 keer
(3) 3 keer
(4) 4 keer
(5) vijf keer of meer
(88) WN
(98) GA (Weigering) (99) NVT
IVOL6C. Toen dit de laatste keer gebeurde, was het in uw huis, dichtbij uw huis, op uw
werkplaats, ergens anders in uw district , ergens anders in het land of in het buitenland?
(1) In uw eigen huis
(2) In uw buurt
(3) Op uw werkplaats
(4) Ergens anders in uw district
(5) Ergens anders in het land
(6) In het buitenland
(88) WN
(98) GA (weigering)
(99) NVT
IVOL6D. Toen dit de laatste keer gebeurde hoeveel personen waren betrokken bij het plegen
van het misdrijf?
(1) 1 persoon (2) 2 personen (3) 3 personen (4) 4 personen
(5) vijf personen
(6) 6 of meer personen
(88) WN
(98) GA (weigering)
(99) NVT

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

[PAS DE VRAAG AAN, AAN DE HAND VAN HET AANTAL DADERS DAT BETROKKEN WAS BIJ HET
MISDRIJF]
IVOL6E. Welke van de volgende stellingen beschrijft [DE/TENMINSTE EEN] dader het best?
[Lees de opties]
(1) Ik kende de dader(s) niet bij naam of van gezicht
(2) Ik kende de dader(s) alleen van gezicht
|__|__|
(3) Ik kende de dader(s) bij naam
(88) [Lees niet] WN [Ik heb de dader(s) niet gezien
(98) [Lees niet] GA (weigering)
(99) NVT
IVOL6F. Had (een van) de dader(s) een wapen?
(1) Ja [Ga door]
(2) Nee [Ga naar IVOL6G]
(88) WN [Ga naar IVOL6G]
(98) GA [Ga naar IVOL6G]
(99) NVT [Ga naar IVOL6G]
IVOL6F1. Wat voor wapen was het? Had(den) de dader(s) een pistool (revolver/pistool), een
geweer (jachtgeweer, geweer, machine geweer), mes, glazen fles, een ander wapen en/of iets
dat gebruikt werd als een wapen?
[MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK]
(1) Pistool
(2) Geweer
(3) Mes
(4) Glazen fles
(5) Ander wapen/iets dat gebruikt werd als een wapen (88) WN
(98) GA (99) NVT

|__|__|

|__|__|
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IVOL6G. Toen dit de laatste keer gebeurde heeft u of iemand anders een aanklacht hierover
ingediend bij de politie?
(1) Ja
(2) Nee
(88) WN (Kan zich niet herinneren)
(98) GA (weigering)
(99) NVT
[GA NAAR DE VOLGENDE SECTIE - POLE2N]

|__|__|

POLE2N. Bent u over het algemeen zeer tevreden, tevreden, ontevreden of zeer ontevreden
met het optreden van de politie in uw buurt?
[Indien de respondent aangeeft dat er geen politie is, kies dan antwoordoptie 4 “zeer
ontevreden”]
(1) Zeer tevreden (2) Tevreden (3) Ontevreden (4) Zeer ontevreden (88) WN (98) GA
IVOL14. Alles meegenomen hoe goed denkt u dat de politie in uw buurt de criminaliteit onder
controle houdt? Denkt u dat ze een hele goede job doen, een goede job, een goede noch
slechte job, een slechte job of een hele slechte job?
(1) Hele goede job
(2) Goede job (3) Noch goede noch slechte job
(4) Slechte job
(5) Hele slechte job
(88)WN
(98) GA (weigering)

|__|__|

|__|__|

IVOL15. In welke mate is mishandeling door de politie een probleem in uw buurt? [Lees de
opties]
(1) Een heel groot probleem
(2) Een groot probleem
(3) Noch een groot noch een klein probleem
(4) Een klein probleem (5) Geen probleem
(88)WN
(98) GA (weigering)
AOJ11. Eenmaal we het hebben over de buurt waar u nu woont en als u denkt aan de kans dat
u aangevallen of beroofd wordt, voelt u zich heel veilig, een beetje veilig, een beetje onveilig of
heel onveilig?
(1) Heel veilig (2) Een beetje veilig (3) Een beetje onveilig (4) Heel onveilig
(88) WN
(98) GA

|__|__|

|__|__|

Nu zullen we het hebben over bepaalde situaties, hoe veilig voelt u zich in de volgende situaties die
ik zal opnoemen?

IVOL10. Overdag
alleen in uw buurt
lopen [Lees: heel
veilig, veilig, noch
veilig noch
onveilig, onveilig,
heel onveilig]
IVOL11. ’s Avonds
alleen in uw buurt
lopen [Lees: heel
veilig, veilig, noch
veilig,noch
onveilig, onveilig,
heel onveilig]
IVOL12. Overdag
alleen buiten uw
buurt lopen [Lees:
heel veilig, veilig,
noch veilig,noch
onveilig, onveilig,
heel onveilig]

Heel
veilig

Veilig

Noch veilig
noch
onveilig

Onveilig

Heel
onveilig

WN

GA
(Weigering)

NVT

1

2

3

4

5

88

98

99

|__|__|

1

2

3

4

5

88

98

99

|__|__|

1

2

3

4

5

88

98

99

|__|__|
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IVOL13. ’s Avonds
alleen buiten uw
buurt lopen [Lees:
heel veilig, veilig,
noch veilig,noch
onveilig, onveilig,
heel onveilig]

Heel
veilig

Veilig

Noch veilig
noch
onveilig

Onveilig

Heel
onveilig

WN

GA
(Weigering)

NVT

1

2

3

4

5

88

98

99

PESE1. Denkt u dat de mate waarin geweld nu voorkomt in uw buurt hoger, ongeveer
hetzelfde of lager is dan in andere buurten?
(1) Hoger (2) Ongeveer hetzelfde (3) Lager (88) WN (98) GA
PESE2. Denkt u dat de mate waarin geweld nu voorkomt in uw buurt hoger, ongeveer
hetzelfde of lager is dan 12 maanden geleden?
(1) Hoger (2) Ongeveer hetzelfde (3) Lager (88) WN (98) GA
AOJ17. In welke mate denkt u dat in uw buurt bendes actief zijn? Zou u zeggen veel, weinig,
heel weinig of geen?
(1) Veel
(2) Weinig
(3) Heel weinig
(4) Geen
(88) WN
(98) GA
IVOL24. Is er een criminele bende of zijn er criminele bendes in uw buurt?
(0) Nee [Ga naar AOJ12]
(1) Ja [Ga door]
(88) WN [Ga naar AOJ12]
(98) GA (Weigering) [Ga naar AOJ12]
IVOL25. In vergelijking met een jaar geleden denkt u dat criminele bendes nu:
[Lees de opties]
(1)Een groter probleem zijn geworden (2) Een minder groot probleem zijn geworden
(3) Ongeveer hetzelfde is (88) WN
(98) GA (Weigering) (99) NVT
IVOL26. In welke mate staan criminele bendes in de buurt u in de weg wanneer u naar de
winkel gaat of ’s avonds uit gaat? [Lees de opties]
(1) Veel (2) Weinig
(3) Heel weinig
(4) Helemaal niet
(88) WN (98) GA (Weigering)
(99) NVT
AOJ12. Stel u bent het slachtoffer geworden van een beroving of dat iemand u heeft
aangevallen, hoeveel vertrouwen heeft u dat het rechtssysteem de schuldigen zal straffen?
[Lees de opties]
(1) Veel
(2) Weinig
(3) Heel weinig
(4) Geen
(88) WN
(98) GA
AOJ22. Wat zou er naar uw mening moeten gebeuren om de criminaliteit in ons land te
verminderen: Zouden er preventieve maatregelen getroffen moeten worden of moeten de
straffen van criminelen verhoogd worden?
(1) Preventieve maatregelen treffen
(2) Verhoging van straffen van criminelen
(3) [Lees niet] Beide
(88) WN
(98) GA

|__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

[GEEF KAART B AAN DE RESPONDENT]
Op deze kaart is er een trap met tredes 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
of 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, 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 welke mate 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 welke mate respecteert u de politieke instituten van Suriname?
B3. In welke mate denkt u dat de fundamentele rechten van de burgers, goed worden
beschermd door het politieke systeem van Suriname?
B4. In welke mate bent u trots om te leven in Suriname met het politieke systeem zoals het
vandaag de dag is?
B6. In welke mate denkt u dat men het politieke systeem van Suriname moet ondersteunen?
B10A. In welke mate vertrouwt u het rechtssysteem?

|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

B12. In welke mate vertrouwt u de gewapende machten?

|__|__|

B13. In welke mate vertrouwt u De Nationale Assemblee?

|__|__|

B18. In welke mate vertrouwt u het Korps Politie Suriname?

|__|__|

B32. In welke mate vertrouwt u de districtscommissaris?

|__|__|

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

N11. In welke mate denkt u dat de huidige regering de veiligheid van de burger
verbetert?

|__|__|

N15. In welke mate denkt u dat de huidige regering de economie goed draait?

|__|__|

We gaan weer verder met dezelfde ladder, waarbij 1 is “Helemaal niet” en 7 is “Heel veel”,
hoe groot is de kans dat mensen in uw buurt door de authoriteiten gestraft worden voor:
PR3A. Kopen van copie (gesmokkelde) DVD’s. Hoe groot is de kans dat zij door de
authoriteiten gestraft zullen worden?
PR3B. En voor het aftappen van stroom (dus geen gebruik maken van de meter) zonder te
betalen? Hoe groot is de kans dat zij door de authoriteiten gestraft zullen worden?
PR3C. En voor occuperen of bezetten van een leegstaand perceel? Hoe groot is de kans dat
zij door de authoriteiten gestraft zouden worden?
PR3D. En voor het bouwen of renoveren van een huis zonder vergunning? Hoe groot is de
kans dat zij door de authoriteiten gestraft zullen worden?
PR3E. En, we gaan nog door met dezelfde ladder van 1 tot 7, als mensen in uw buurt een
huis zouden bouwen of renoveren, hoe groot is de kans, denkt u dat ze een ‘tjoekoe’ zouden
moeten betalen om een vergunning te krijgen of om de bouw helemaal niette controleren?
PR4. In welke mate denkt u dat de Surinaamse overheid de privé eigendommen van haar
burgers respecteert? Gebruikt u aub dezelfde ladder van 1 is “helemaal niet” tot 7 is “Heel
veel”.

(88) WN
(98) GA
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

[NEEM KAART B TERUG]
M1. Als we in het algemeen praten over de huidige regering, hoe zou u de werkprestaties
van de huidige president Desiré 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

|__|__|
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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? Bent u…. [Lees de opties]
(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?Bent u…. [Lees
de opties]
(1) Zeer tevreden
(2) Tevreden
(3) Ontevreden
(4) Zeer ontevreden
(99) NVT (Maakt geen gebruik van)
(88) WN
(98) GA
INFRAX. Stelt u zich voor dat iemand in uw huis inbreekt om iets te stelen en u belt de politie.
Hoe lang denkt u dat het zal duren op een normale dag rond 12.00 voordat de politie bij uw
huis is?
[LEES DE OPTIES]
(1) Minder dan 10 minuten
(2) Tussen 10 en 30 minuten
(3) Meer dan 30 minuten tot een uur
(4) Langer dan een uur tot drie uren
(5) Langer dan 3 uren
(6) [Lees niet] Er is geen politie/ze zouden nooit komen
(88) WN
(98) GA

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

[GEEF KAART C AAN DE RESPONDENT]
Bij de volgende vragen zullen we ongeveer dezelfde 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
Helemaal
mee oneens

7

Helemaal
mee eens

88

98

Weet niet

Geen
Antwoord

Noteer 1-7, 88=WN 98=GA
ING4. Weer een ander onderwerp: democratie kan haar problemen hebben, maar het is beter
dan elke andere regeringsvorm.Kunt u mij aangeven in welke mate u het hiermee eens of
oneens bent?
EFF1. Degenen die in de regering zitten van dit land zijn geïnteresseerd in wat mensen zoals
u denken. Kunt u mij aangeven in welke mate u het hiermee eens of oneens bent?
EFF2. U vindt dat u de meest belangrijke politieke kwesties van dit land begrijpt. Kunt u mij
aangeven in welke mate u het hiermee eens of oneens bent?.
MIL7. De gewapende machten zouden moeten meedoen aan het bestrijden van criminaliteit
en geweld in Suriname.Kunt u mij aangeven in welke mate u het hiermee eens of oneens
bent?

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

[NEEM KAART C TERUG]
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DST1. Wat zou belangriijker moeten zijn naar uw mening, een veiligere constructie van
huizen of ervoor zorgen dat de kosten niet te hoog worden?
(1) Veiligere huizen constructie
(2) Ervoor zorgen dat de kosten niet te hoog worden
|__|__|
(3) [Lees niet] Beide
(88) WN
(98) GA
PN4. Bent u over het algemeen heel tevreden, tevreden, ontevreden of zeer ontevreden met
de manier waarop de democratie in Suriname werkt?
|__|__|
(1) Zeer tevreden (2) Tevreden (3) Ontevreden (4) Zeer ontevreden (88) WN
(98) GA
(99) NVT
[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 doen
om hun politieke doelen en belangen te bereiken. Kunt u mij aangeven in welke mate u de volgende
handelingen zou goedkeuren of afkeuren?.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
88
98
Weet niet Geen
Antwoord
Helemaal afgekeurd
Helemaal goedgekeurd
1-10,
88=WN
98=GA
E5. Mensen die participeren in legale demonstraties. Kunt u mij aangeven in welke mate u dit
goedkeurt of afkeurt?
E15. Mensen die ertoe overgaan tot het blokkeren van straten als vorm van protest. Op basis
van dezelfde schaal.Kunt u mij aangeven in welke mate u dit goedkeurt of afkeurt?
E3. Mensen die participeren in een groep met de bedoeling een gekozen regering met geweld
af te zetten. Kunt u mij aangeven in welke mate u dit goedkeurt of afkeurt?
E16. Wanneer mensen het recht in eigen handen nemen, als de regering criminelen niet straft.
Kunt u mij aangeven in welke mate u dit goedkeurt of afkeurt?

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

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 negatief praten over de Surinaamse regeringsvorm, niet
alleen over de zittende regering, maar ook over het systeem van regeren. Kunt u mij
aangeven in welke mate u het goedkeurt of afkeurt dat zulke mensen het recht hebben om
te stemmen.Kunt u mij het nummer op de puntenschaal aangeven:[Doorvragen: in welke
mate]
D2. Kunt u mij aangeven in welke mate u het goedkeurt of afkeurt 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 puntenschaal aangeven?
D3. Nog steeds over de mensen die slecht praten over de Surinaamse regeringsvorm, kunt u
mij aangeven in welke mate u het goedkeurt of afkeurt dat zulke mensen in de gelegenheid
worden gesteld om overheidsfuncties te bekleden?
D4. Kunt u mij aangeven in welke mate u het goedkeurt of afkeurt dat zulke mensen op de
televisie verschijnen voor het houden van toespraken?

|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|
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D5. We veranderen even van onderwerp. Kunt u mij aangeven in welke mate u het goedkeurt
of afkeurt dat homoseksuelen in de gelegenheid worden gesteld om overheidsfuncties te
bekleden?
D6. Kunt u mij aangeven in welke mate u het goedkeurt of afkeurt dat koppels van het zelfde
geslacht het recht hebben om in het huwelijk te treden?

|__|__|
|__|__|

[Neem Kaart D terug]
DEM2. We gaan nu naar een ander onderwerp, 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
NVT
Niet
geprobeerd
of had
geen
contact
Nu willen we praten over uw persoonlijke
ervaring met dingen welke zich in het
dagelijks leven voordoen….
EXC2. Heeft een politie ambtenaar u
gevraagd naar “tjoekoe” in de afgelopen 12
maanden?
EXC6. Heeft een overheidsambtenaar u
gevraagd naar “tjoekoe” in de afgelopen 12
maanden?
EXC20. Heeft een millitair of een militaire
officier u gevraagd naar “tjoekoe” in de
afgelopen 12 maanden?
EXC11. Heeft u in de afgelopen 12 maanden,
gebruik gemaakt van een of andere
dienstverlening van de districtscommissaris?
Indien Nee vul in 99
Indien Ja  vraag het volgende:
Heeft u in de afgelopen 12 maanden, ter
behandeling van elk willekeurig document
door het districtscommissariaat bijvoorbeeld
een vergunning, meer geld moeten betalen
dan wettelijk vereist is?
EXC13. Werkt u?
Indien Nee  vul in 99
Indien Ja  vraag het volgende:
Is in de afgelopen twaalf maanden aan u
gevraagd “tjoekoe” te betalen binnen uw
werkomgeving/werk?

Nee

Ja

WN

GA

0

1

88

98

|__|__|

|__|__|
0

1

88

98
|__|__|

0

1

88

98
|__|__|

99

|__|__|
0

1

88

98

0

1

88

98

99
|__|__|
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EXC14. Heeft u in de afgelopen 12 maanden,
iets te maken gehad met het gerechtshof?
Indien Nee vul in 99
Indien Ja  vraag het volgende:
Heeft u “tjoekoe”moeten betalen aan het
gerechtshof in de afgelopen 12 maanden?
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 deafgelopen 12
maanden“tjoekoe”moeten betalen om
geholpen te worden in een hospitaal of
polikliniek?
EXC16. Heeft u een kind gehad dat
schoolgaand was in de afgelopen 12
maanden?
Indien Nee vul in 99
Indien Ja  vraag het volgende:
Heeft u “tjoekoe”moeten betalen op de school
in de afgelopen 12 maanden?

NVT
Niet
geprobeerd
of had
geen
contact
99

Nee

Ja

WN

GA

|__|__|
0

1

88

98

0

1

88

98

0

1

88

98

99

|__|__|

99
|__|__|

Ik ga nu een lijst van situaties opnoemen die in sommige buurten misschien wel of misschien geen
probleem zijn. Kunt u mij aangeven of de volgende situaties een groot probleem, toch wel een probleem,
een klein probleem, zeer klein probleem of geen probleem zijn in uw buurt. [Zeg na elke vraag: “is dit
een groot probleem, toch wel een probleem, een klein probleem, zeer klein probleem of geen
probleem in uw buurt?” om de respondent te helpen]

DISO8.Jonge mensen of
kinderen die hier wonen in
uw buurt en lid zijn van
bendes
DISO10. Verkopen of
handelen in illegale drugs
hier in uw buurt
DISO14. Drugsverslaafden
op straat hier in uw buurt
DISO16. Mensen die
worden aangevallen
wanneer zij op straat lopen
hier in uw buurt
DISO17. Mensen die op
elkaar schieten hier in uw
buurt

Groot
problee
m

Toch wel
een
probleem

Een klein
probleem

Zeer klein
probleem

Geen
probleem

WN

GA

1

2

3

4

5

88

98

|__|__|

1

2

3

4

5

88

98

|__|__|

1

2

3

4

5

88

98

|__|__|

1

2

3

4

5

88

98

|__|__|

1

2

3

4

5

88

98

|__|__|
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Als u let op wat u heeft
meegemaakt of
gehoord, welke van de
volgende misdrijven
heeft in de afgelopen
12 maanden
plaatsgevonden in uw
buurt
VICBAR1. Waren er
inbraken in de
afgelopen 12 maanden
in uw buurt?

Ja

Nee

Een
keer
per
week

Een of
twee
keer
per
maand

Een of
twee
keer
per jaar

WN

GA

88

1

2

[Ga
door]

[Ga naar
VICBAR3]

NVT

98
|__|__|

[Ga naar
VICBAR3]
VICBAR1F. Hoeveel
keer heeft dit
plaatsgevonden: een
keer per week, een of
twee keer per maand,
een of twee keer per
jaar?
VICBAR3. Is er in de
afgelopen 12 maanden
illegale drugs verkocht
in uw buurt?
VICBAR4. Is er in de
afgelopen 12 maanden
sprake geweest van
afpersing of chantage
in uw buurt?
VICBAR7.Is er in de
afgelopen 12 maanden
iemand vermoord in
uw buurt?

1

2

3

88

98

99

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

FEAR10. Heeft u in de afgelopen 12 maanden om
uzelf te beschermen tegen criminaliteit maatregelen
getroffen zoals niet lopen in bepaalde gebieden in uw
buurt, omdat ze gevaarlijk zijn?
VIC44. Bent u in de afgelopen 12 maanden met uw
buurtbewoners of gemeenschap bij elkaar gekomen,
omdat u bang bent voor criminaliteit?

Ja

Nee

WN

GA

1

0

88

98

|__|__|

1

0

88

98

|__|__|
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Veel

FEAR6e. Hoe bang
bent u over het
algemeen dat iemand
van uw familie
aangevallen zal worden
bij het gebruiken van
openbaar vervoer. Zou
u zeggen veel, weinig,
heel weinig of helemaal
niet?
FEAR6f. Hoeveel
zorgen maakt u zich
over de veiligheid van
kinderen op school?
Zou u zeggen veel,
weinig, heel weinig of
helemaal niet?

1

1

Weinig

2

2

Heel
weinig

3

3

Helemaal
niet

4

4

WN

88

88

GA

NVT

98

99
[Gebruikt
geen
openbaar
vervoer]

|__|__|

98

99
[Heeft
geen
kinderen in
de naaste
omgeving
die naar
school
gaan]

|__|__|

VB1. Komt u voor op de kiezerslijst, dus op de lijst van personen die mogen stemmen?
(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]
VB3n. Op welke partij heeft u gestemd bij de laatstgehouden algemene verkiezingen van
2010? [DE LIJST NIET VOORLEZEN]
(00) Geen (Blanco stembiljet))
(97) Geen (Ongeldig stembiljet)
(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)
(2737) Nationale Unie (NU)
(2738) Permanente Voorspoed Republiek Suriname (PVRS)
(2739) Partij voor Democratie en Ontwikkeling door Eenheid (DOE)
(2777) Anders
(88) WN
(98) GA
(99) NVT (Niet gestemd)
VB10. Kunt u zichzelf terugvinden in de ideeenvan een politieke partij?
(1) Ja [Doorgaan]
(2) Nee [Ga naar POL1]
(88) WN [Ga naar POL1]
(98) GA [Ga naar POL1]

|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|

|__|__|
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VB11.Welke politieke partij is dat? [DE LIJST NIET VOORLEZEN]
(2702) Democraten van de 21ste eeuw (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 (PL)
(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)
(2740) Nationale Partij voor Leiderschap en Ontwikkeling (National Party for Leadership en
Development) (NPLO)
(2741) Pendewa Lima
(2742) Partij Pembangunan Rakjat Suriname

|__|__|

(77) Anders
(88) WN
(98) GA
(99) NVT (Niet gestemd)
POL1. Hoeveel interesse heeft u in de politiek: heel veel, weinig, heel weinig of geen?
(1)Heel veel (2) Weinig
(3) Heel 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
Ik zou u nu graag vragen willen stellen over een ander onderwerp
VOL207n. Denkt u dat het nodig is om een kind dat ondeugend is tot de orde te roepen door
te slaan of lichamelijke straf te geven?[Lees de opties]
(1) Altijd
(2) Vaak wel
(3) Soms
(4) Bijna nooit
(5) Nooit
(88) WN
(98) GA

|__|__|

|__|__|

|__|__|
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We zullen het nu hebben over uw ervaring. Als u zich niet comfortabel voelt of om een andere
reden de vragen niet wil beantwoorden, dan kunt u dat aangeven en gaan we naar de volgende
vraag.
VOL208n. Werd u toen u kind was geslagen of lichamelijk gestraft door uw ouders of
verzorgers om u tot de orde te roepen wanneer u ondeugend was? [Lees de opties]
(1) Altijd
(2) Vaak wel
|__|__|
(3) Soms
(4) Bijna nooit
(5) Nooit
(88) WN
(98) GA
Ik ga enkele situaties aan u
voorhouden waarvan sommige
mensen denken dat het
gerechtvaardigd is dat een
echtgenoot zijn vrouw/partner
slaat. Ik zou u graag naar uw
mening willen vragen
DVW1. Zijn vrouw verwaarloosd
de huishoudelijke taken. Zou u
het goedkeuren dat een
echtgenoot zijn vrouw zou
slaan.of zou u het afkeuren,maar
begrijpen of zou u het niet
goedkeuren en ook niet begrijpen
DVW2. Zijn vrouw loopt uit. Zou u
het goedkeuren dat een
echtgenoot zijn vrouw zou slaan
of zou u het afkeuren,maar
begrijpen of zou u het niet
goedkeuren en ook niet
begrijpen?

Zou het
goedkeuren

Zou het
afkeuren
maar
begrijpt het

Zou het
afkeuren en
niet
begrijpen

WN

GA

1

2

3

88

98

|__|__|

1

2

3

88

98

|__|__|

De volgende twee vragen gaan over het meemaken van geweld
IVOL7. Heeft u ooit in uw leven meegemaakt dat iemand in uw bijzijn op een vreselijke manier
werd aangevallen, beschoten of afgetakeld waarbij de persoon ernstig gewond raakte of dood
ging?
(0) Nee
(1) Ja
(88) WN
(98) GA (weigering)
IVOL8. Heeft u ooit in uw leven meegemaakt dat iemand waarmee u een hechte band had
werd vermoord door geweld? [Hierbij gaat het niet om mensen die in de oorlog vermoord
zijn]
(0) Nee
(1) Ja
(88) WN
(98) GA (weigering)
IVOL27.Veel mensen maken zich vandaag de dag zorgen over hun veiligheid en sommige
mensen hebben vuurwapens in hun huis om zichzelf en hun familie te beschermen tegen
mogelijk gevaren. Aan de andere kant zijn er mensen die denken dat het gevaarlijk is een
vuurwapen in huis te hebben. Denkt u dat het hebben van een vuurwapen in huis het huis
doorgaans veiliger of minder veilig maakt of maakt het niet uit als het gaat om de veiligheid?
(1) Veiliger
(2) Minder veilig
(3) Het maakt niet uit
(4) [LEES NIET] Beide
(88) WN
(98) GA (weigering)

|__|__|

|__|__|

|__|__|
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IVOL28. Heeft u of iemand in uw huishouden een vuurwapen voor eigen bescherming of om
een andere reden?
(1) Ja [Doorgaan]
(2) Nee [Ga naar IVOL31]
(88) WN [Ga naar IVOL31]
(98) GA (weigering) [Ga naar IVOL31]
IVOL29. Kunt u me aangeven welke type geweer of geweren u of iemand in uw huishouden
heeft? [MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK. NOTEER ALLEMAAL DIE VAN
TOEPASSING ZIJN] [Lees de opties]
(1) Pistool (pistool of revolver)
(2) Jachtgeweer
(3) Geen automatisch wapen
(4) Semi-automatisch wapen
(5) Automatisch wapen (6) Een ander soort vuurwapen
(88) WN
(98) GA (weigering)
(99) NVT

|__|__|

|__|__|

IVOL30. Kunt u mij aangeven wat de reden(en) is of zijn waarom u of iemand anders in uw huishouden
een vuurwapen of vuurwapens bezit?
[MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK. NOTEER ALLES DAT VAN TOEPASSING IS] [Lees de
opties]
(1) Om te jagen
(2) Schietsport
(3) Als deel van een collectie (collector’s item)
(4) Voor het voorkomen van criminaliteit/bescherming tegen criminaliteit
(5) Voor het werk (is in de gewapende macht, de politie, security bedrijf, etc.)
(6) Omdat het er altijd was in onze familie/huis
(88) WN
(98) GA (weigering)
(99) NVT
IVOL31. Hoe verspreid is vuurwapenbezit in uw buurt? Hoeveel huishoudens in uw buurt
hebben vuurwapens denkt u? Kunt u een schatting geven van 0-100%.
[NOTEER DE SCHATTING] _____________%

|__|__|

(888) WN
(988) GA (weigering)
IVOL9. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met een vuurwapen gelopen,omdat u bang was
dat u een slachtoffer van criminaliteit zou worden?
(1) Ja (0) Nee
(88) WN
(98) GA (weigering)
We gaan nu naar een ander onderwerp.
WF1. Ontvangt u of iemand in uw huishouden regelmatig steun van de overheid in de vorm
van geld, voeding of producten, los van pensioen/sociale bijstand?
(1) Ja
(2) Nee
(88) WN
(98) GA

|__|__|

|__|__|
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ED. Hoeveel jaren heeft u onderwijs genoten?
_____ Jaar ___________________ (Lagere, Mulo, Middelbare school, Universiteit,
Beroepsopleidingengeen universiteit) = ________ totaal aantal jaren [Gebruik de tabel hieronder voor
de code]
10
20
30
40
50
60
70
Geen

0

Lagere school
MULO, LBGO, LTS
Middelbare school, Schakel
(VWO, HAVO, IMEAO etc.)
Universiteit
Beroepsopleidingen, geen
universiteit (HBO, IOL etc.)

1
7

2
8

3
9

11

12

13

14

15

16

17

13

14

15

16

Weet niet

88

Geeft geen antwoord

98

4
10

5

6
|__|__|

18

19

20

ED2. En welke opleiding heeft uw moeder afgerond? [LEES DE OPTIES NIET]
(00) Geen
(01) Lagere school niet afgerond
(02) Lagere school afgerond
(03) VOJ/VOS niet afgerond
(04) VOJ/VOS afgerond
(05) Beroepsopleidingen/daaraan gelijk gesteld (Na VOS, maar geen universiteit) niet
afgerond
(06) Beroepsopleidingen/daaraan gelijk gesteld (Na VOS, maar geen universiteit)
afgerond
(07) Universiteit (bachelor of hoger) niet afgerond
(08) Universiteit (bachelor of hoger) afgerond
(88) WN
(98) GA

|__|__|

©LAPOP: Page 24 of 37

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]
(01) Katholiek
(02) Protestants, traditioneel Protestants ofniet-evangelischProtestants (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; Pinksterbeweging; Kerk van God;
Assemblee van God; Universele kerk van het koninkrijk Gods; Christelijke pinkster gemeente;
Christelijke Congregatie; Mennonieten; Brethren; Hervormde kerk; Charismatisch nietkatholiek; 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
Q5B. Kunt U mij aangeven hoe belangrijk godsdienst 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
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 naarPR1]
(4) Een student?[Ga naarPR1]
(5) Zorgt voor de huishouding? [Ganaar PR1]
(6) Met pensioen, een gepensioneerde of is permanent arbeidsongeschikt?[Ganaar PR1]
(7) Werkt niet en kijkt ook niet uit naar werk? [GanaarPR1]
(88) WN[GanaarPR1]
(98) GA [GanaarPR1]
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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PR1. Is het huis waarin u verblijft…. [LEES DE OPTIES]:
(1) Gehuurd
(2) Eigendom [Indien de respondt twijfelt, zeg “schuldvrij of de hypotheek wordt
regelmatig afgelost”]
(3) Geleend of gedeeld
(4) [LEES NIET] Andere situatie
(88) WN
(98) GA

|__|__|

[GEEF KAART“F” AAN DE RESPONDENT]
Q10NEW. Tot welke inkomensgroep 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 400
(02) SRD 400 - 600
(03) SRD 601 - 800
(04) SRD 801 - 900
(05) SRD 901 - 1000
(06) SRD 1001 - 1200
(07) SRD 1201 - 1300
(08) SRD 1301 - 1500
(09) SRD 1501 - 1800
(10) SRD 1801 - 2000
(11) SRD 2001 - 2300
(12) SRD 2301 - 2600
(13) SRD 2601 - 3100
(14) SRD 3101 - 3600
(15) SRD 3601 - 5300
(16) Meer dan SRD 5300
(88) WN
(98) GA

|__|__|
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[DEZE VRAAG GELDT 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 400
(02) SRD 400 – 600
(03) SRD 601 – 800
(04) SRD 801 – 900
(05) SRD 901 - 1000
(06) SRD 1001 - 1200
(07) SRD 1201 - 1300
(08) SRD 1301 - 1500
(09) SRD 1501 - 1800
(10) SRD 1801 - 2000
(11) SRD 2001 - 2300
(12) SRD 2301 - 2600
(13) SRD 2601 - 3100
(14) SRD 3101 - 3600
(15) SRD 3601 - 5300
(16) Meer dan SRD 5300
(88) WN
(98) GA
(99) NVT (Werkt niet en niet gepensioneerd)

|__|__|

[NEEM KAART F TERUG ]
Q10A. Ontvangt u of iemand in uw huishouden overmakingen vanuit het buitenland (financiële
ondersteuning), dus financiele steun vanuit het buitenland?
(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. Het salaris 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 huishouden in de afgelopen twee jaren: [Lees de opties]
(1) Toegenomen?
(2) Hetzelfde gebleven?
(3) Afgenomen?
(88) WN
(98) GA
Q11n. Wat is uw burgerlijke staat? [Leesde opties]
(1) Alleenstaand
(2) Getrouwd
(3) Concubinaat
(4) Gescheiden
(5) Gescheiden van Tafel & Bed
(6) Weduwe(naar)
(88) WN
(98) GA
Q12C. Hoeveel personen wonen totaal in dit huishouden op dit moment?___________
(88) WN
(98) GA

|__|__|
|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|

|__|__|
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Q12Bn. Hoeveel kinderen jonger dan 13 jaar wonen in dit huishouden? _________________
00 = geen,
(88) WN
(98) GA
Q12. Heeft u kinderen? Hoeveel? [Tel al de kinderen van de respondent mee] _________
(00 = geen)
(88) WN
(98) GA
ETID. Rekent u zichzelf tot…..
(9) Hindostaan
(3) Afro-Surinaams/Creool
(5) Gemengd
(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?[Slechts 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) Anders
(88) WN
(98) GA
WWW1.Nu gaan we 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) [Niet lezen] WN
(98) [Niet lezen]GA
GI0. Hoevaak kijkt/luistert/leest u het nieuws, op de TV, Radio, krant of het internet?[Lees de
opties]:
(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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Voor statistische doeleinden, zouden we willen
weten in welke mate mensen informatie
hebben over de politiek en het land……
GI1. Wat is de naam van de huidige president
van de Verenigde Staten van Amerika? [Niet
lezen: Barack Obama, accepteer Obama]
GIX4. In welk werelddeel ligt Nigeria? [Niet
lezen: Afrika]
GI4. Hoe lang is de zittingstermijn van de
regering in Suriname [Niet lezen: 5 jaren]
GI7. Hoeveel volksvertegenwoordigers hebben
zitting in de Nationale Assemblee? [NOTEER
HET EXACTEAANTAL. HERHAAL SLECHTS
1 KEER INDIEN DE RESPONDENT GEEN
ANTWOORD GEEFT.]

Correct

Incorrect

Weet
niet

Geen
antwoord

1

2

88

98

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

1

2

88

98

|__|__|

8888

9888

|__|__|__|__|

Aantal: _________

RN1. Heeft u de Surinaamse nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning van
Suriname?
(1) Ja
(2) Nee

|__|

Tot slot wil ik u vragen of u de volgende items in uw huis hebt: [Lees al de items op]
WN
R3. Ijskast
(0) Nee
(1) Ja
88
88
R4.Huistelefoon (geen cellulair)
(0) Nee
(1) Ja

GA
98
98

88
88

98
98

(1) Ja
(1) Ja
(1) Ja
(1) Ja
(1) Ja
(1) Ja
(1) Ja
(1) Ja
[Ga door]

88
88
88
88
88
88
88
88

98
98
98
98
98
98
98
98

R4A. Cellulair telefoon
R5. Vervoersmiddel/auto.
Hoeveel?[Indien de
respondent niet aangeeft
hoeveel geef aan “Eén”. ]
R6. Wasmachine
R7. Microwave oven
R8. Bromfiets
R12. Toilet in huis
R14. Badkamer in huis
R15. Computer
R18. Internet
R1. Televisie

(0) Nee
(0) Nee

(1) Eén

(1) Ja
(2)
Twee

(0) Nee
(0) Nee
(0) Nee
(0) Nee
(0) Nee
(0) Nee
(0) Nee
(0) Nee [Ga naar R26]

(3) Drie of
meer

R16.Flat screen TV

(0) Nee

(1) Ja

88

R26. Is het huis aangesloten op
het rioleringssysteem?

(0) Nee

(1) Ja

88

98

99
NVT
98

Dit waren al de vragen die ik had. Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
FORMATQ. Geef aan hoe DEZE vragenlijst is afgenomen
1. Papier
2. Android
3. Windows PDA

|__|
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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.

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|
|___|___|

Ik verklaar hierbij dat het interview is afgenomen van de persoon zoals hierboven aangegeven. Aldus
naar waarheid opgemaakt.
Handtekening van de Interviewer__________________ Datum ____ /_____ /_____
Handtekening Field supervisor_______________________________________
Opmerkingen:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
[Not for PDA/Android use] Signature of the person who entered the data __________________________
[Not for PDA/Android use] Signature of the person who verified the data __________________________
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KAART B

7

Heel
veel

6
5
4
3
2
Helemaal
niet
1
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KAART C

7

Helemaal
mee eens

6
5
4
3
2
Helemaal
mee oneens

1
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KAART D

10

Helemaal
goedgekeurd

9
8
7
6
5
4
3
2
Helemaal
afgekeurd

1
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KAART F

(00) Geen inkomen
(01) Minder dan SRD 400
(02) SRD 400 - 600
(03) SRD 601 - 800
(04) SRD 801 - 900
(05) SRD 901 - 1000
(06) SRD 1001 - 1200
(07) SRD 1201 - 1300
(08) SRD 1301 - 1500
(09) SRD 1501 - 1800
(10) SRD 1801 - 2000
(11) SRD 2001 - 2300
(12) SRD 2301 - 2600
(13) SRD 2601 - 3100
(14) SRD 3101 - 3600
(15) SRD 3601 - 5300
(16) Meer dan SRD 5300

©LAPOP: Page 34 of 37

Kleuren kaart
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[GEEF DIT NIET AAN DE RESPONDENTEN. DIT IS VOOR DE
ENQUETEURS]
ED. Hoeveel jaren heeft u onderwijs genoten?
_____ Jaar ___________________ (Lagere, Mulo, Middelbare school, Universiteit, Beroepsopleidingen,
geen universiteit) = ________ totaal aantal jaren [Gebruik de tabel hieronder voor de code]
10
20
30
40
50
60
70
Geen

0

Lagere school
MULO, LBGO, LTS
Middelbare school, Schakel
(VWO, HAVO, IMEAO etc.)
Universiteit
Beroepsopleidingen, geen
universiteit (HBO, IOL etc.)

1
7

2
8

3
9

11

12

13

14

15

13

14

Weet niet

88

Geeft geen antwoord

98

4
10

5

6

16

17

18

19

15

16

20
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[GEEF DIT NIET AAN DE RESPONDENTEN. DIT IS VOOR DE
ENQUETEURS]
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]
(01) Katholiek
(02) Protestants, traditioneel Protestants ofniet-evangelischProtestants (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).
(04) Geen (Gelooft in een hogere macht maar deze behoort niet tot een religie)
(05) Evangelisch&Pinksterbeweging (Evangelisch; Pinksterbeweging; 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).
(06) LDS (Mormoon).
(07) 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
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