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Partij Stelling Partijpositie
vvd Abortus moet makkelijker worden gemaakt Mee eens
sp Abortus moet makkelijker worden gemaakt Neutraal
sgp Abortus moet makkelijker worden gemaakt Helemaal niet mee eens
pvv Abortus moet makkelijker worden gemaakt Niet mee eens
pvdd Abortus moet makkelijker worden gemaakt Mee eens
pvda Abortus moet makkelijker worden gemaakt Helemaal mee eens
ja21 Abortus moet makkelijker worden gemaakt Niet mee eens
gl Abortus moet makkelijker worden gemaakt Helemaal mee eens
fvd Abortus moet makkelijker worden gemaakt Niet mee eens
denk Abortus moet makkelijker worden gemaakt Niet mee eens
d66 Abortus moet makkelijker worden gemaakt Helemaal mee eens
cu Abortus moet makkelijker worden gemaakt Helemaal niet mee eens
cda Abortus moet makkelijker worden gemaakt Niet mee eens
50Plus Abortus moet makkelijker worden gemaakt Niet mee eens
vvd Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Niet mee eens
sp Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Niet mee eens
sgp Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Neutraal
pvv Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Helemaal mee eens
pvdd Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Helemaal niet mee eens
pvda Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Niet mee eens
ja21 Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Mee eens
gl Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Helemaal niet mee eens
fvd Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Helemaal mee eens
denk Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Neutraal
d66 Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Helemaal niet mee eens
cu Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Niet mee eens
cda Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Niet mee eens
50Plus Als het over echt belangrijke vragen gaat, helpen wetenschappelijke feiten niet zo veel Neutraal
vvd Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Niet mee eens
sp Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Helemaal mee eens
sgp Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Helemaal niet mee eens



pvv Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Helemaal mee eens
pvdd Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Helemaal mee eens
pvda Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Mee eens
ja21 Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Helemaal mee eens
gl Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Niet mee eens
fvd Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Helemaal mee eens
denk Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Neutraal
d66 Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Neutraal
cu Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Neutraal
cda Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Helemaal niet mee eens
50Plus Belangrijke regeringsbesluiten moeten via een referendum worden goedgekeurd Helemaal mee eens
vvd Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Helemaal mee eens
sp Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Niet mee eens
sgp Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Mee eens
pvv Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Helemaal niet mee eens
pvdd Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Neutraal
pvda Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Mee eens
ja21 Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Niet mee eens
gl Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Mee eens
fvd Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Helemaal niet mee eens
denk Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Niet mee eens
d66 Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Mee eens
cu Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Mee eens
cda Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Mee eens
50Plus Bestuurders gebruiken hun macht om het leven van mensen te verbeteren Niet mee eens
vvd Criminelen moeten strenger worden gestraft Helemaal mee eens
sp Criminelen moeten strenger worden gestraft Niet mee eens
sgp Criminelen moeten strenger worden gestraft Helemaal mee eens
pvv Criminelen moeten strenger worden gestraft Helemaal mee eens
pvdd Criminelen moeten strenger worden gestraft Niet mee eens
pvda Criminelen moeten strenger worden gestraft Niet mee eens
ja21 Criminelen moeten strenger worden gestraft Helemaal mee eens
gl Criminelen moeten strenger worden gestraft Niet mee eens
fvd Criminelen moeten strenger worden gestraft Helemaal mee eens



denk Criminelen moeten strenger worden gestraft Mee eens
d66 Criminelen moeten strenger worden gestraft Niet mee eens
cu Criminelen moeten strenger worden gestraft Neutraal
cda Criminelen moeten strenger worden gestraft Mee eens
50Plus Criminelen moeten strenger worden gestraft Mee eens
vvd De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Mee eens
sp De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Helemaal niet mee eens
sgp De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Mee eens
pvv De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Mee eens
pvdd De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Helemaal niet mee eens
pvda De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Helemaal niet mee eens
ja21 De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Helemaal mee eens
gl De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Helemaal niet mee eens
fvd De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Helemaal mee eens
denk De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Helemaal niet mee eens
d66 De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Mee eens
cu De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Niet mee eens
cda De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Mee eens
50Plus De bijstandsuitkering moet minder snel stijgen dan het minimumloon Niet mee eens
vvd De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Helemaal niet mee eens
sp De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Mee eens
sgp De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Mee eens
pvv De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Helemaal mee eens
pvdd De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Mee eens
pvda De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Helemaal niet mee eens
ja21 De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Helemaal mee eens
gl De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Niet mee eens
fvd De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Helemaal mee eens
denk De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Niet mee eens
d66 De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Helemaal niet mee eens
cu De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Neutraal
cda De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Niet mee eens
50Plus De Europese eenheidsmunt (Euro) is een slechte zaak Niet mee eens
vvd De klimaatcrisis wordt overdreven Niet mee eens



sp De klimaatcrisis wordt overdreven Helemaal niet mee eens
sgp De klimaatcrisis wordt overdreven Mee eens
pvv De klimaatcrisis wordt overdreven Helemaal mee eens
pvdd De klimaatcrisis wordt overdreven Helemaal niet mee eens
pvda De klimaatcrisis wordt overdreven Helemaal niet mee eens
ja21 De klimaatcrisis wordt overdreven Mee eens
gl De klimaatcrisis wordt overdreven Helemaal niet mee eens
fvd De klimaatcrisis wordt overdreven Helemaal mee eens
denk De klimaatcrisis wordt overdreven Niet mee eens
d66 De klimaatcrisis wordt overdreven Helemaal niet mee eens
cu De klimaatcrisis wordt overdreven Helemaal niet mee eens
cda De klimaatcrisis wordt overdreven Niet mee eens
50Plus De klimaatcrisis wordt overdreven Niet mee eens
vvd De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Niet mee eens
sp De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Helemaal niet mee eens
sgp De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Mee eens
pvv De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Niet mee eens
pvdd De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Niet mee eens
pvda De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Helemaal niet mee eens
ja21 De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Helemaal mee eens
gl De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Helemaal niet mee eens
fvd De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Helemaal mee eens
denk De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Helemaal niet mee eens
d66 De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Neutraal
cu De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Niet mee eens
cda De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Neutraal
50Plus De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te bestrijden Helemaal niet mee eens
vvd De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Helemaal niet mee eens
sp De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Mee eens
sgp De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Niet mee eens
pvv De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Helemaal mee eens
pvdd De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Mee eens
pvda De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Niet mee eens
ja21 De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Mee eens



gl De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Niet mee eens
fvd De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Helemaal mee eens
denk De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Mee eens
d66 De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Helemaal niet mee eens
cu De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Helemaal niet mee eens
cda De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Helemaal niet mee eens
50Plus De regering wordt geleid door een paar grote belangengroepen die uitsluitend aan zichzelf denken Mee eens
vvd De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Neutraal
sp De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Mee eens
sgp De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Niet mee eens
pvv De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Helemaal mee eens
pvdd De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Neutraal
pvda De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Neutraal
ja21 De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Helemaal mee eens
gl De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Neutraal
fvd De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Helemaal mee eens
denk De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Neutraal
d66 De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Neutraal
cu De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Niet mee eens
cda De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Niet mee eens
50Plus De wil van het gewone volk zou het hoogste principe moeten zijn in de politiek Mee eens
vvd Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Helemaal niet mee eens
sp Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Neutraal
sgp Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Helemaal niet mee eens
pvv Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Helemaal mee eens
pvdd Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Niet mee eens
pvda Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Helemaal niet mee eens
ja21 Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Mee eens
gl Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Niet mee eens
fvd Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Helemaal mee eens
denk Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Mee eens
d66 Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Helemaal niet mee eens
cu Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Helemaal niet mee eens
cda Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Helemaal niet mee eens



50Plus Een groot deel van de regeringsleiders is oneerlijk Neutraal
vvd Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Niet mee eens
sp Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Niet mee eens
sgp Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Niet mee eens
pvv Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Helemaal niet mee eens
pvdd Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Mee eens
pvda Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Niet mee eens
ja21 Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Helemaal niet mee eens
gl Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Neutraal
fvd Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Helemaal niet mee eens
denk Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Helemaal niet mee eens
d66 Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Neutraal
cu Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Mee eens
cda Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Niet mee eens
50Plus Energie moet duurzamer worden, ook als energiekosten voor huishoudens hierdoor stijgen Niet mee eens
ja21 Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Niet mee eens
pvda Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Mee eens
pvdd Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Helemaal mee eens
gl Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Mee eens
sp Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Mee eens
50Plus Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Niet mee eens
sgp Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Neutraal
pvv Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Niet mee eens
cda Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Niet mee eens
cu Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Mee eens
d66 Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Mee eens
vvd Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Niet mee eens
fvd Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Neutraal
denk Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten Niet mee eens
vvd Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Niet mee eens
sp Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Helemaal mee eens
sgp Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Niet mee eens
pvv Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Helemaal mee eens
pvdd Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Helemaal mee eens



pvda Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Mee eens
ja21 Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Niet mee eens
gl Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Mee eens
fvd Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Niet mee eens
denk Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Helemaal mee eens
d66 Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Niet mee eens
cu Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Niet mee eens
cda Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Niet mee eens
50Plus Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als mensen zich daardoor minder bewust zijn van de kosten van de zorg Mee eens
vvd Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Helemaal niet mee eens
sp Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Helemaal mee eens
sgp Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Helemaal niet mee eens
pvv Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Mee eens
pvdd Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Helemaal mee eens
pvda Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Neutraal
ja21 Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Niet mee eens
gl Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Neutraal
fvd Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Niet mee eens
denk Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Neutraal
d66 Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Niet mee eens
cu Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Niet mee eens
cda Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Niet mee eens
50Plus Het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars moet vervangen worden door één zorgfonds van de overheid Helemaal niet mee eens
50Plus Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Mee eens
cda Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Mee eens
cu Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Mee eens
d66 Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Niet mee eens
denk Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Helemaal niet mee eens
fvd Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Helemaal mee eens
gl Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Niet mee eens
ja21 Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Helemaal mee eens
pvda Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Neutraal
pvdd Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Niet mee eens
pvv Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Helemaal mee eens



sgp Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Helemaal mee eens
sp Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Mee eens
vvd Immigranten moeten verplicht worden onze cultuur en waarden te accepteren Helemaal mee eens
vvd Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Helemaal mee eens
sp Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Neutraal
sgp Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Mee eens
pvv Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Helemaal mee eens
pvdd Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Niet mee eens
pvda Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Niet mee eens
ja21 Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Helemaal mee eens
gl Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Niet mee eens
fvd Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Helemaal mee eens
denk Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Helemaal niet mee eens
d66 Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Niet mee eens
cu Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Neutraal
cda Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Mee eens
50Plus Immigratie naar Nederland moet moeilijker worden gemaakt Mee eens
vvd In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Helemaal mee eens
sp In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Neutraal
sgp In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Mee eens
pvv In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Niet mee eens
pvdd In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Neutraal
pvda In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Helemaal mee eens
ja21 In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Niet mee eens
gl In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Mee eens
fvd In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Helemaal niet mee eens
denk In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Neutraal
d66 In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Helemaal mee eens
cu In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Helemaal mee eens
cda In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Helemaal mee eens
50Plus In de kern gaat democratie over het vinden van een compromis tussen verschillende meningen Neutraal
50Plus In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Niet mee eens
cda In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Niet mee eens
cu In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Niet mee eens



d66 In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Niet mee eens
denk In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Niet mee eens
fvd In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Helemaal mee eens
gl In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Helemaal niet mee eens
ja21 In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Mee eens
pvda In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Niet mee eens
pvdd In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Helemaal niet mee eens
pvv In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Neutraal
sgp In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Mee eens
sp In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Helemaal niet mee eens
vvd In principe moet de overheid zo min mogelijk ingrijpen in de economie Mee eens
vvd Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Niet mee eens
sp Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Mee eens
sgp Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Neutraal
pvv Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Helemaal mee eens
pvdd Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Mee eens
pvda Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Niet mee eens
ja21 Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Mee eens
gl Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Neutraal
fvd Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Helemaal mee eens
denk Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Mee eens
d66 Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Niet mee eens
cu Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Niet mee eens
cda Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Niet mee eens
50Plus Je weet gelijk of iemand goed of slecht is als je weet wat hun politieke voorkeur is Neutraal
vvd Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Helemaal niet mee eens
sp Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Neutraal
sgp Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Neutraal
pvv Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Helemaal mee eens
pvdd Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Neutraal
pvda Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Niet mee eens
ja21 Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Mee eens
gl Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Niet mee eens
fvd Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Helemaal mee eens



denk Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Niet mee eens
d66 Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Helemaal niet mee eens
cu Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Niet mee eens
cda Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Helemaal niet mee eens
50Plus Lidmaatschap van de EU is tot nu toe voornamelijk slecht geweest voor Nederland Niet mee eens
vvd Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
sp Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
sgp Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
pvv Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
pvdd Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Mee eens
pvda Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
ja21 Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
gl Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
fvd Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Mee eens
denk Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
d66 Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
cu Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Niet mee eens
cda Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
50Plus Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn gewoon slecht geïnformeerd Neutraal
vvd Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Helemaal mee eens
sp Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Mee eens
sgp Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Mee eens
pvv Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Niet mee eens
pvdd Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Mee eens
pvda Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Helemaal mee eens
ja21 Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Niet mee eens
gl Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Helemaal mee eens
fvd Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Helemaal niet mee eens
denk Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Neutraal
d66 Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Helemaal mee eens
cu Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Helemaal mee eens
cda Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Mee eens
50Plus Mensen die een andere politieke mening hebben dan ik zijn niet direct slechte mensen Neutraal
50Plus Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Neutraal



cda Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Neutraal
cu Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Niet mee eens
d66 Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Niet mee eens
denk Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Niet mee eens
fvd Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Helemaal mee eens
gl Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Helemaal niet mee eens
ja21 Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Helemaal mee eens
pvda Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Niet mee eens
pvdd Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Helemaal niet mee eens
pvv Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Niet mee eens
sgp Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Mee eens
sp Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Helemaal niet mee eens
vvd Normaal gesproken, moeten overheidsuitgaven worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen Neutraal
vvd Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Mee eens
sp Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Helemaal niet mee eens
sgp Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Mee eens
pvv Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Helemaal niet mee eens
pvdd Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Helemaal niet mee eens
pvda Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Mee eens
ja21 Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Niet mee eens
gl Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Mee eens
fvd Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Helemaal niet mee eens
denk Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Niet mee eens
d66 Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Mee eens
cu Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Mee eens
cda Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Mee eens
50Plus Om de pensioenen (AOW) betaalbaar te houden, mag de pensioenleeftijd omhoog als de levensverwachting stijgt Helemaal niet mee eens
vvd Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Neutraal
sp Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Mee eens
sgp Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Niet mee eens
pvv Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Helemaal mee eens
pvdd Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Neutraal
pvda Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Neutraal
ja21 Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Helemaal mee eens



gl Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Neutraal
fvd Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Helemaal mee eens
denk Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Neutraal
d66 Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Neutraal
cu Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Neutraal
cda Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Neutraal
50Plus Over het algemeen vertrouw ik het collectieve oordeel van de Nederlanders, zelfs over ingewikkelde politieke kwesties Mee eens
vvd Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Neutraal
sp Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Helemaal niet mee eens
sgp Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Neutraal
pvv Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Helemaal niet mee eens
pvdd Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Niet mee eens
pvda Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Niet mee eens
ja21 Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Helemaal niet mee eens
gl Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Niet mee eens
fvd Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Helemaal niet mee eens
denk Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Niet mee eens
d66 Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Neutraal
cu Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Niet mee eens
cda Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Niet mee eens
50Plus Politici hoeven geen tijd te spenderen tussen gewone mensen om hun werk te doen Niet mee eens
vvd Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Mee eens
sp Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Helemaal mee eens
sgp Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Neutraal
pvv Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Helemaal mee eens
pvdd Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Mee eens
pvda Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Mee eens
ja21 Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Helemaal mee eens
gl Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Mee eens
fvd Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Helemaal mee eens
denk Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Helemaal mee eens
d66 Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Mee eens
cu Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Mee eens
cda Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Mee eens



50Plus Politici moeten altijd goed luisteren naar de problemen van mensen Mee eens
vvd Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Niet mee eens
sp Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Helemaal mee eens
sgp Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Neutraal
pvv Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Mee eens
pvdd Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Helemaal mee eens
pvda Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Helemaal mee eens
ja21 Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Niet mee eens
gl Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Helemaal mee eens
fvd Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Niet mee eens
denk Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Helemaal mee eens
d66 Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Mee eens
cu Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Mee eens
cda Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Neutraal
50Plus Rijkdom moet worden herverdeeld van de rijkste mensen naar de armste Mee eens


