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1 Projectbeschrijving 

Title: Geschilbeslechting 

Datafile: H_Geschil_Main_IO_LISS 

Funding sources: WODC + NWO 

Investigator: Dr. Myrte Hoekstra & Dr. Marijke ter Voert  

Project description: The questionnaire aims to gain insight in (potential) civil- and 

administrative law problems that are present amongst the Dutch 

population and the actions civilians take to solve them. 

Sample: Random sample of panel members of 18 years or older. Respondents 

come from the I&O Research panel and the LISS panel. 

Overview of the response:  

Selected number of household members:  10,249 (100%)  

Non-response: 3,051 (29.8%)  

Response: 7,198 (70.2%)  

Complete: 6,496 (63.4%)  

Incomplete: 702 (6.8%)  

Date of data collection: January 2020 

 

 

 

 

Titel: Geschilbeslechting 

Databestand: H_Geschil_Main_IO_LISS 

Financiering: WODC + NWO 

Onderzoekers: Dr. Myrte Hoekstra & Dr. Marijke ter Voert 

Projectbeschrijving: De vragenlijst heeft als doel inzicht te krijgen in de (potentieel) civiel- 

en bestuursrechtelijke problemen die voorkomen onder de 

Nederlandse bevolking en de wegen die burgers bewandelen om die 

problemen op te lossen. 

Steekproef: Random steekproef van panelleden van 18 jaar of ouder. 

Respondenten komen uit het I&O Research panel en het LISS panel. 

Responsoverzicht  

Selectie aantal leden huishouden: 10.249 (100%)  

    

Nonrespons: 3.051 (29,8%)  

Respons: 7.198 (70,2%)  

Compleet: 6.496 (63,4%)  

Incompleet: 702 (6,8%)  

Datum van dataverzameling: januari 2020 
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2 Inleiding 

In januari 2020 is in het I&O Research panel en het LISS panel1 de vragenlijst 

“Geschillen afhandelen” afgenomen. Het LISS panel is ingezet om het I&O Research 

panel aan te vullen met moeilijk te bereiken groepen. 

 

De vragenlijst is voorgelegd aan 10.249 panelleden en 6.496 respondenten vulden de 

vragenlijst volledig in (responspercentage 63,4%). 

                                           
1 Verwijzing naar LISS panel data in tekst:  
In this paper we make use of data of the LISS (Longitudinal Internet Studies for the Social sciences) panel 
administered by CentERdata (Tilburg University, The Netherlands). 
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3 Codeboek 

Dit hoofdstuk beschrijft de vragenlijst zoals deze in beide panels is afgenomen. De 

bijbehorende routing wordt in hoofdstuk 5 weergegeven. 

 

LISS panelleden 

nomem_encr2 

Nummer van lid huishouden versleuteld 

 

I&O panelleden 

id 

Nummer van lid huishouden 

  

maandnr 

Jaar en maand van de veldwerkperiode 

 

Oudste_probleem 

Welk probleem is uitgekozen voor deel 2 van de vragenlijst? Het oudste probleem is 

steeds gekozen om verder op in te gaan. Wanneer er meerdere problemen waren met 

hetzelfde jaartal, is op random wijze één van deze problemen gekozen. 

0…72 
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intro 

Wij willen u graag een aantal vragen stellen over lastige problemen en conflicten 

waarmee u de afgelopen vijf jaar misschien te maken hebt gehad. 

 

Het gaat ons daarbij om de volgende problemen en conflicten: 

 problemen die u zelf hebt meegemaakt, en niet situaties waarin u anderen hebt 

geholpen met hun problemen; 

 problemen die u als persoon hebt meegemaakt, en niet de problemen die u hebt 

(gehad) als ondernemer of namens uw organisatie of een vereniging; 

 problemen die u hebt meegemaakt vanaf uw 18e verjaardag. Daaronder 

worden ook gerekend de problemen die op uw 18e nog speelden, maar al eerder 

waren begonnen; 

 problemen die u in de afgelopen 5 jaar (sinds januari 2015) hebt meegemaakt. 

Daaronder worden ook gerekend de problemen die de afgelopen vijf jaar nog 

speelden, maar al eerder waren begonnen. 

  

Answer type: None 
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2 Gebruik nomem_encr als key variable bij het mergen van de data met die van andere LISS panel studies uit 
het LISS Panel Data Archive: https://www.dataarchive.lissdata.nl 
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A1 

Hebt u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te maken gehad met één of meer 

van de volgende lastige problemen of conflicten die gingen over uw werk? 

 Loon (bv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 

 Andere arbeidsvoorwaarden (bv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, 

zwangerschapsverlof, vervroegde uittreding) 

 Arbeidsomstandigheden waarover u niet tevreden bent of die gevaarlijk zijn 

 Pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op uw werk 

 Disciplinaire maatregelen (bv. schorsing of een boete) 

 Verlies van uw baan (bv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, ik heb wel een of meer banen (gehad), maar geen van deze problemen of 

conflicten gehad 

3. Nee, ik heb geen baan (gehad) 
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A2 

Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen hebt u sinds januari 2015 te maken 

gehad? 

 

Dit kunnen ook meerdere problemen van dezelfde soort zijn die op verschillende 

momenten speelden. Als u bijvoorbeeld twee keer een probleem hebt gehad over uw 

loon, dan geldt dit als twee problemen. 

 Loon (bv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 

 Andere arbeidsvoorwaarden (bv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, 

zwangerschapsverlof, vervroegde uittreding) 

 Arbeidsomstandigheden waarover u niet tevreden bent of die gevaarlijk zijn 

 Pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op uw werk 

 Disciplinaire maatregelen (bv. schorsing of een boete) 

 Verlies van uw baan (bv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
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Answer type: Integer 
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A3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_A_dezeproblemen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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A3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze problemen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes problemen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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A3.1 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_A_hetprobleem.1; dat 

ging over uw werk vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. loon (bv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 

2. andere arbeidsvoorwaarden (bv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, 

zwangerschapsverlof, vervroegde uittreding) 

3. arbeidsomstandigheden waarover u niet tevreden bent of die gevaarlijk zijn 

4. pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op uw werk 

5. disciplinaire maatregelen (bv. schorsing of een boete) 

6. verlies van uw baan (bv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 
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A4.1 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_A_hetprobleem.1; over ^A3.1;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 
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3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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A5.1 

Hebt u actie ondernomen om ^F_A_hetprobleem.1; over ^A3.1; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

A5_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "A5.1" 
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A6.1 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_A_hetprobleem.1; over ^A3.1;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 



 

Geschilbeslechting 8/513 

A6_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "A6.1" 
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A7_jaar.1 

Wanneer is ^F_A_hetprobleem.1; over ^A3.1; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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A3_intro_C.2 

Ook over ^F_A_hetprobleem.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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A3.2 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_A_hetprobleem.2; dat 

ging over uw werk vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. loon (bv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 

2. andere arbeidsvoorwaarden (bv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, 

zwangerschapsverlof, vervroegde uittreding) 

3. arbeidsomstandigheden waarover u niet tevreden bent of die gevaarlijk zijn 

4. pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op uw werk 

5. disciplinaire maatregelen (bv. schorsing of een boete) 

6. verlies van uw baan (bv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 

 
Page 13 

A4.2 
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Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_A_hetprobleem.2; over ^A3.2;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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A5.2 

Hebt u actie ondernomen om ^F_A_hetprobleem.2; over ^A3.2; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

A5_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "A5.2" 
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A6.2 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_A_hetprobleem.2; over ^A3.2;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 
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6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

A6_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "A6.2" 
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A7_jaar.2 

Wanneer is ^F_A_hetprobleem.2; over ^A3.2; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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A3_intro_C.3 

Ook over ^F_A_hetprobleem.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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A3.3 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_A_hetprobleem.3; dat 

ging over uw werk vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. loon (bv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 

2. andere arbeidsvoorwaarden (bv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, 

zwangerschapsverlof, vervroegde uittreding) 

3. arbeidsomstandigheden waarover u niet tevreden bent of die gevaarlijk zijn 
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4. pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op uw werk 

5. disciplinaire maatregelen (bv. schorsing of een boete) 

6. verlies van uw baan (bv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 
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A4.3 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_A_hetprobleem.3; over ^A3.3;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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A5.3 

Hebt u actie ondernomen om ^F_A_hetprobleem.3; over ^A3.3; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

A5_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "A5.3" 
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A6.3 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_A_hetprobleem.3; over ^A3.3;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
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Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

A6_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "A6.3" 
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A7_jaar.3 

Wanneer is ^F_A_hetprobleem.3; over ^A3.3; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 

 
Page 23 

A3_intro_C.4 

Ook over ^F_A_hetprobleem.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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A3.4 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_A_hetprobleem.4; dat 

ging over uw werk vooral te maken? 
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U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. loon (bv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 

2. andere arbeidsvoorwaarden (bv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, 

zwangerschapsverlof, vervroegde uittreding) 

3. arbeidsomstandigheden waarover u niet tevreden bent of die gevaarlijk zijn 

4. pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op uw werk 

5. disciplinaire maatregelen (bv. schorsing of een boete) 

6. verlies van uw baan (bv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 
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A4.4 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_A_hetprobleem.4; over ^A3.4;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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A5.4 

Hebt u actie ondernomen om ^F_A_hetprobleem.4; over ^A3.4; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

A5_and.4 
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Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "A5.4" 
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A6.4 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_A_hetprobleem.4; over ^A3.4;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

A6_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "A6.4" 
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A7_jaar.4 

Wanneer is ^F_A_hetprobleem.4; over ^A3.4; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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A3_intro_C.5 

Ook over ^F_A_hetprobleem.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 
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Answer type: None 
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A3.5 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_A_hetprobleem.5; dat 

ging over uw werk vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. loon (bv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 

2. andere arbeidsvoorwaarden (bv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, 

zwangerschapsverlof, vervroegde uittreding) 

3. arbeidsomstandigheden waarover u niet tevreden bent of die gevaarlijk zijn 

4. pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op uw werk 

5. disciplinaire maatregelen (bv. schorsing of een boete) 

6. verlies van uw baan (bv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 
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A4.5 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_A_hetprobleem.5; over ^A3.5;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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A5.5 

Hebt u actie ondernomen om ^F_A_hetprobleem.5; over ^A3.5; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 



 

Geschilbeslechting 16/513 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

A5_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "A5.5" 
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A6.5 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_A_hetprobleem.5; over ^A3.5;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

A6_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "A6.5" 
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A7_jaar.5 

Wanneer is ^F_A_hetprobleem.5; over ^A3.5; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 
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7. 2014 of eerder 
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A3_intro_C.6 

Ook over ^F_A_hetprobleem.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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A3.6 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_A_hetprobleem.6; dat 

ging over uw werk vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. loon (bv. inschaling, tijdige uitbetaling, loonsverhoging, promotie) 

2. andere arbeidsvoorwaarden (bv. werktijden, vakantiedagen, ziekengeld, 

zwangerschapsverlof, vervroegde uittreding) 

3. arbeidsomstandigheden waarover u niet tevreden bent of die gevaarlijk zijn 

4. pesterij, discriminatie of seksuele intimidatie op uw werk 

5. disciplinaire maatregelen (bv. schorsing of een boete) 

6. verlies van uw baan (bv. gedwongen ontslag, afvloeiingsregeling) 
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A4.6 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_A_hetprobleem.6; over ^A3.6;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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A5.6 

Hebt u actie ondernomen om ^F_A_hetprobleem.6; over ^A3.6; op te lossen? 
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Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

A5_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "A5.6" 
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A6.6 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_A_hetprobleem.6; over ^A3.6;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

A6_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "A6.6" 
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A7_jaar.6 

Wanneer is ^F_A_hetprobleem.6; over ^A3.6; begonnen? 
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Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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B1 

Hebt u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te maken gehad met één of meer 

van de volgende lastige problemen of conflicten die gingen over het huren van een 

woning of kamer of ander onroerend goed (bv. garage, volkstuin)? 

 Slechte of onveilige (woon)situatie 

 Afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom of andere 

afspraken uit een huurcontract 

 Onderverhuren 

 Zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 

 Uitvoeren van reparaties door de verhuurder 

 Zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 

 Aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 

 Buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang) 

 (Huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 

 Veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, ik heb wel een woning of ander onroerend goed gehuurd, maar geen van deze 

lastige problemen of conflicten ondervonden. 

3. Nee, ik heb geen woning of ander onroerend goed gehuurd 
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B2 

Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen hebt u sinds januari 2015 te maken 

gehad? 
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Dit kunnen ook meerdere problemen van dezelfde soort zijn die op verschillende 

momenten speelden. 

 Slechte of onveilige (woon)situatie 

 Afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom of andere 

afspraken uit een huurcontract 

 Onderverhuren 

 Zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 

 Uitvoeren van reparaties door de verhuurder 

 Zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 

 Aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 

 Buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang) 

 (Huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 

 Veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Integer 
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B3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_B_dezeproblemen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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B3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze problemen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes problemen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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B3.1 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_B_hetprobleem.1; dat 

ging over het huren van een woning of ander onroerend goed vooral te maken? 
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U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. slechte of onveilige (woon)situatie 

2. afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom of andere 

afspraken uit een huurcontract 

3. onderverhuren 

4. zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 

5. uitvoeren van reparaties door de verhuurder 

6. zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 

7. aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 

8. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang) 

9. (huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 

10. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 
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B4.1 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_B_hetprobleem.1; over ^B3.1;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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B5.1 

Hebt u actie ondernomen om ^F_B_hetprobleem.1; over ^B3.1; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 
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7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

B5_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "B5.1" 
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B6.1 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_B_hetprobleem.1; over ^B3.1;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

B6_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "B6.1" 
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B7_jaar.1 

Wanneer is ^F_B_hetprobleem.1; over ^B3.1; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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B3_intro_C.2 

Ook over ^F_B_hetprobleem.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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B3.2 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_B_hetprobleem.2; dat 

ging over het huren van een woning of ander onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. slechte of onveilige (woon)situatie 

2. afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom of andere 

afspraken uit een huurcontract 

3. onderverhuren 

4. zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 

5. uitvoeren van reparaties door de verhuurder 

6. zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 

7. aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 

8. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang) 

9. (huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 

10. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 
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B4.2 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_B_hetprobleem.2; over ^B3.2;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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B5.2 

Hebt u actie ondernomen om ^F_B_hetprobleem.2; over ^B3.2; op te lossen? 
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Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

B5_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "B5.2" 
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B6.2 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_B_hetprobleem.2; over ^B3.2;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

B6_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "B6.2" 
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B7_jaar.2 

Wanneer is ^F_B_hetprobleem.2; over ^B3.2; begonnen? 
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Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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B3_intro_C.3 

Ook over ^F_B_hetprobleem.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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B3.3 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_B_hetprobleem.3; dat 

ging over het huren van een woning of ander onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. slechte of onveilige (woon)situatie 

2. afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom of andere 

afspraken uit een huurcontract 

3. onderverhuren 

4. zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 

5. uitvoeren van reparaties door de verhuurder 

6. zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 

7. aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 

8. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang) 

9. (huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 

10. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 
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B4.3 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_B_hetprobleem.3; over ^B3.3;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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B5.3 

Hebt u actie ondernomen om ^F_B_hetprobleem.3; over ^B3.3; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

B5_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "B5.3" 
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B6.3 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_B_hetprobleem.3; over ^B3.3;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 
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8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

B6_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "B6.3" 

 
Page 61 

B7_jaar.3 

Wanneer is ^F_B_hetprobleem.3; over ^B3.3; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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B3_intro_C.4 

Ook over ^F_B_hetprobleem.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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B3.4 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_B_hetprobleem.4; dat 

ging over het huren van een woning of ander onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. slechte of onveilige (woon)situatie 

2. afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom of andere 

afspraken uit een huurcontract 

3. onderverhuren 

4. zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 

5. uitvoeren van reparaties door de verhuurder 

6. zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 
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7. aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 

8. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang) 

9. (huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 

10. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 
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B4.4 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_B_hetprobleem.4; over ^B3.4;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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B5.4 

Hebt u actie ondernomen om ^F_B_hetprobleem.4; over ^B3.4; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

B5_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "B5.4" 
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B6.4 
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Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_B_hetprobleem.4; over ^B3.4;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

B6_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "B6.4" 
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B7_jaar.4 

Wanneer is ^F_B_hetprobleem.4; over ^B3.4; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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B3_intro_C.5 

Ook over ^F_B_hetprobleem.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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B3.5 
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Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_B_hetprobleem.5; dat 

ging over het huren van een woning of ander onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. slechte of onveilige (woon)situatie 

2. afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom of andere 

afspraken uit een huurcontract 

3. onderverhuren 

4. zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 

5. uitvoeren van reparaties door de verhuurder 

6. zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 

7. aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 

8. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang) 

9. (huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 

10. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 
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B4.5 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_B_hetprobleem.5; over ^B3.5;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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B5.5 

Hebt u actie ondernomen om ^F_B_hetprobleem.5; over ^B3.5; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 
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6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

B5_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "B5.5" 
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B6.5 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_B_hetprobleem.5; over ^B3.5;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

B6_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "B6.5" 
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B7_jaar.5 

Wanneer is ^F_B_hetprobleem.5; over ^B3.5; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 



 

Geschilbeslechting 32/513 

 
Page 74 

B3_intro_C.6 

Ook over ^F_B_hetprobleem.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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B3.6 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_B_hetprobleem.6; dat 

ging over het huren van een woning of ander onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. slechte of onveilige (woon)situatie 

2. afspraken over de huur, huurverhoging, servicekosten, borgsom of andere 

afspraken uit een huurcontract 

3. onderverhuren 

4. zorgen dat medebewoners hun aandeel in de rekening betalen 

5. uitvoeren van reparaties door de verhuurder 

6. zorgen dat de verhuurder een schriftelijke huurovereenkomst verstrekt 

7. aanvraag van huursubsidie / huurtoeslag 

8. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang) 

9. (huis)uitzetting, pesterij door de verhuurder 

10. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 
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B4.6 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_B_hetprobleem.6; over ^B3.6;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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B5.6 

Hebt u actie ondernomen om ^F_B_hetprobleem.6; over ^B3.6; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

B5_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "B5.6" 
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B6.6 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_B_hetprobleem.6; over ^B3.6;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

B6_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "B6.6" 
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B7_jaar.6 

Wanneer is ^F_B_hetprobleem.6; over ^B3.6; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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C1 

Hebt u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te maken gehad met één of meer 

van de volgende lastige problemen of conflicten die gingen over uw bezit van een 

eigen huis of van ander onroerend goed (bv. garage, tweede huis, volkstuin)? 

 Kopen of verkopen (bv. misleidende informatie, courtage) 

 Hypotheek (bv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 

 Aanvragen van een vergunning (bv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 

 Buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang tot woning) 

 Mede-eigenaar of -eigenaren 

 Krakers 

 Veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 

 Hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag, WOZ-waarde) 

 Erfpacht (bv. wijziging regeling) 

 Onteigening 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, ik heb wel een eigen huis of ander onroerend goed (gehad), maar geen van 

deze lastige problemen of conflicten gehad 

3. Nee, ik heb geen eigen huis of ander onroerend goed (gehad) 
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C2 
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Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen hebt u sinds januari 2015 te maken 

gehad? 

 

Dit kunnen ook meerdere problemen van dezelfde soort zijn die op verschillende 

momenten speelden. 

 Kopen of verkopen (bv. misleidende informatie, courtage) 

 Hypotheek (bv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 

 Aanvragen van een vergunning (bv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 

 Buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang tot woning) 

 Mede-eigenaar of -eigenaren 

 Krakers 

 Veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 

 Hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag, WOZ-waarde) 

 Erfpacht (bv. wijziging regeling) 

 Onteigening 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Integer 
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C3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_C_dezeproblemen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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C3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze problemen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes problemen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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C3.1 
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Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_C_hetprobleem.1; dat 

ging over uw bezit van onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. kopen of verkopen (bv. misleidende informatie, courtage) 

2. hypotheek (bv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 

3. aanvragen van een vergunning (bv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 

4. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang tot woning) 

5. mede-eigenaar of -eigenaren 

6. krakers 

7. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 

8. hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag, WOZ-waarde) 

9. erfpacht (bv. wijziging regeling) 

10. onteigening 
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C4.1 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_C_hetprobleem.1; over ^C3.1;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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C5.1 

Hebt u actie ondernomen om ^F_C_hetprobleem.1; over ^C3.1; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 
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6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

C5_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "C5.1" 

 
Page 87 

C6.1 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_C_hetprobleem.1; over ^C3.1;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

C6_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "C6.1" 
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C7_jaar.1 

Wanneer is ^F_C_hetprobleem.1; over ^C3.1; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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C3_intro_C.2 

Ook over ^F_C_hetprobleem.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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C3.2 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_C_hetprobleem.2; dat 

ging over uw bezit van onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. kopen of verkopen (bv. misleidende informatie, courtage) 

2. hypotheek (bv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 

3. aanvragen van een vergunning (bv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 

4. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang tot woning) 

5. mede-eigenaar of -eigenaren 

6. krakers 

7. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 

8. hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag, WOZ-waarde) 

9. erfpacht (bv. wijziging regeling) 

10. onteigening 
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C4.2 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_C_hetprobleem.2; over ^C3.2;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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C5.2 
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Hebt u actie ondernomen om ^F_C_hetprobleem.2; over ^C3.2; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

C5_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "C5.2" 
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C6.2 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_C_hetprobleem.2; over ^C3.2;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

C6_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "C6.2" 
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C7_jaar.2 
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Wanneer is ^F_C_hetprobleem.2; over ^C3.2; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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C3_intro_C.3 

Ook over ^F_C_hetprobleem.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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C3.3 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_C_hetprobleem.3; dat 

ging over uw bezit van onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. kopen of verkopen (bv. misleidende informatie, courtage) 

2. hypotheek (bv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 

3. aanvragen van een vergunning (bv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 

4. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang tot woning) 

5. mede-eigenaar of -eigenaren 

6. krakers 

7. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 

8. hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag, WOZ-waarde) 

9. erfpacht (bv. wijziging regeling) 

10. onteigening 

 
Page 97 

C4.3 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_C_hetprobleem.3; over ^C3.3;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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C5.3 

Hebt u actie ondernomen om ^F_C_hetprobleem.3; over ^C3.3; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

C5_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "C5.3" 
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C6.3 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_C_hetprobleem.3; over ^C3.3;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 
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8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

C6_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "C6.3" 
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C7_jaar.3 

Wanneer is ^F_C_hetprobleem.3; over ^C3.3; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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C3_intro_C.4 

Ook over ^F_C_hetprobleem.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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C3.4 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_C_hetprobleem.4; dat 

ging over uw bezit van onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. kopen of verkopen (bv. misleidende informatie, courtage) 

2. hypotheek (bv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 

3. aanvragen van een vergunning (bv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 

4. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang tot woning) 

5. mede-eigenaar of -eigenaren 

6. krakers 
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7. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 

8. hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag, WOZ-waarde) 

9. erfpacht (bv. wijziging regeling) 

10. onteigening 
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C4.4 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_C_hetprobleem.4; over ^C3.4;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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C5.4 

Hebt u actie ondernomen om ^F_C_hetprobleem.4; over ^C3.4; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

C5_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "C5.4" 
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C6.4 
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Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_C_hetprobleem.4; over ^C3.4;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

C6_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "C6.4" 
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C7_jaar.4 

Wanneer is ^F_C_hetprobleem.4; over ^C3.4; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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C3_intro_C.5 

Ook over ^F_C_hetprobleem.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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C3.5 
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Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_C_hetprobleem.5; dat 

ging over uw bezit van onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. kopen of verkopen (bv. misleidende informatie, courtage) 

2. hypotheek (bv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 

3. aanvragen van een vergunning (bv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 

4. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang tot woning) 

5. mede-eigenaar of -eigenaren 

6. krakers 

7. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 

8. hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag, WOZ-waarde) 

9. erfpacht (bv. wijziging regeling) 

10. onteigening 
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C4.5 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_C_hetprobleem.5; over ^C3.5;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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C5.5 

Hebt u actie ondernomen om ^F_C_hetprobleem.5; over ^C3.5; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 
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6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

C5_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "C5.5" 
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C6.5 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_C_hetprobleem.5; over ^C3.5;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

C6_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "C6.5" 
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C7_jaar.5 

Wanneer is ^F_C_hetprobleem.5; over ^C3.5; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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C3_intro_C.6 

Ook over ^F_C_hetprobleem.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 

 
Page 114 

C3.6 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_C_hetprobleem.6; dat 

ging over uw bezit van onroerend goed vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. kopen of verkopen (bv. misleidende informatie, courtage) 

2. hypotheek (bv. verlenging, omzetting, onderwaarde) 

3. aanvragen van een vergunning (bv. bouw-, woon-, of kapvergunning) 

4. buren (bv. over geluidsoverlast, schutting/heg, toegang tot woning) 

5. mede-eigenaar of -eigenaren 

6. krakers 

7. veranderingen in de omgeving van uw woning door de overheid (bv. 

bestemmingsplan, straatinrichting) 

8. hoogte van de Onroerendezaakbelasting (OZB-aanslag, WOZ-waarde) 

9. erfpacht (bv. wijziging regeling) 

10. onteigening 
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C4.6 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_C_hetprobleem.6; over ^C3.6;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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C5.6 
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Hebt u actie ondernomen om ^F_C_hetprobleem.6; over ^C3.6; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

C5_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "C5.6" 
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C6.6 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_C_hetprobleem.6; over ^C3.6;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

C6_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "C6.6" 
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C7_jaar.6 
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Wanneer is ^F_C_hetprobleem.6; over ^C3.6; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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D1 

Hebt u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te maken gehad met één of meer 

van de volgende lastige problemen of conflicten die gingen over het verhuren door 

u van een woning of kamer of van ander onroerend goed (bv. garage)? 

 Niet tijdig betalen van de huur 

 Servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere afspraken 

 Meningsverschil met de huurder over het uitvoeren van reparaties 

 Uitzetten van een kamerbewoner of huurder 

 Onderhuur door de kamerbewoner of huurder 

 Problemen met de tussenpersoon/makelaar 

 Voldoen aan veiligheidsregels 

 Asociaal gedrag van huurders 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, ik heb wel een woning of ander onroerend goed verhuurd, maar geen van deze 

lastige problemen of conflicten gehad 

3. Nee, ik heb geen woning of ander onroerend goed verhuurd 
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D2 

Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen hebt u sinds januari 2015 te maken 

gehad? 
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Dit kunnen ook meerdere problemen van dezelfde soort zijn die op verschillende 

momenten speelden. 

 Niet tijdig betalen van de huur 

 Servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere afspraken 

 Meningsverschil met de huurder over het uitvoeren van reparaties 

 Uitzetten van een kamerbewoner of huurder 

 Onderhuur door de kamerbewoner of huurder 

 Problemen met de tussenpersoon/makelaar 

 Voldoen aan veiligheidsregels 

 Asociaal gedrag van huurders 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Integer 
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D3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_D_dezeproblemen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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D3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze problemen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes problemen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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D3.1 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_D_hetprobleem.1; dat 

ging over het verhuren van een woning of kamer of van ander onroerend goed (bv. 

garage) vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 

1. niet tijdig betalen van de huur 

2. servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere afspraken 

3. meningsverschil met de huurder over het uitvoeren van reparaties 

4. uitzetten van een kamerbewoner of huurder 

5. onderhuur door de kamerbewoner of huurder 

6. problemen met de tussenpersoon/makelaar 

7. voldoen aan veiligheidsregels 

8. asociaal gedrag van huurders 
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D4.1 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_D_hetprobleem.1; over ^D3.1;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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D5.1 

Hebt u actie ondernomen om ^F_D_hetprobleem.1; over ^D3.1; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

D5_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "D5.1" 
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D6.1 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_D_hetprobleem.1; over ^D3.1;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

D6_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "D6.1" 

 
Page 127 

D7_jaar.1 

Wanneer is ^F_D_hetprobleem.1; over ^D3.1; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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D3_intro_C.2 

Ook over ^F_D_hetprobleem.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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D3.2 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_D_hetprobleem.2; dat 

ging over het verhuren van een woning of kamer of van ander onroerend goed (bv. 

garage) vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. niet tijdig betalen van de huur 

2. servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere afspraken 

3. meningsverschil met de huurder over het uitvoeren van reparaties 

4. uitzetten van een kamerbewoner of huurder 

5. onderhuur door de kamerbewoner of huurder 

6. problemen met de tussenpersoon/makelaar 

7. voldoen aan veiligheidsregels 

8. asociaal gedrag van huurders 
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D4.2 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_D_hetprobleem.2; over ^D3.2;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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D5.2 

Hebt u actie ondernomen om ^F_D_hetprobleem.2; over ^D3.2; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 
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5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

D5_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "D5.2" 
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D6.2 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_D_hetprobleem.2; over ^D3.2;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

D6_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "D6.2" 
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D7_jaar.2 

Wanneer is ^F_D_hetprobleem.2; over ^D3.2; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 
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7. 2014 of eerder 

 
Page 134 

D3_intro_C.3 

Ook over ^F_D_hetprobleem.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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D3.3 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_D_hetprobleem.3; dat 

ging over het verhuren van een woning of kamer of van ander onroerend goed (bv. 

garage) vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. niet tijdig betalen van de huur 

2. servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere afspraken 

3. meningsverschil met de huurder over het uitvoeren van reparaties 

4. uitzetten van een kamerbewoner of huurder 

5. onderhuur door de kamerbewoner of huurder 

6. problemen met de tussenpersoon/makelaar 

7. voldoen aan veiligheidsregels 

8. asociaal gedrag van huurders 
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D4.3 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_D_hetprobleem.3; over ^D3.3;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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D5.3 
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Hebt u actie ondernomen om ^F_D_hetprobleem.3; over ^D3.3; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

D5_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "D5.3" 
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D6.3 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_D_hetprobleem.3; over ^D3.3;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

D6_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "D6.3" 
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D7_jaar.3 
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Wanneer is ^F_D_hetprobleem.3; over ^D3.3; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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D3_intro_C.4 

Ook over ^F_D_hetprobleem.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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D3.4 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_D_hetprobleem.4; dat 

ging over het verhuren van een woning of kamer of van ander onroerend goed (bv. 

garage) vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. niet tijdig betalen van de huur 

2. servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere afspraken 

3. meningsverschil met de huurder over het uitvoeren van reparaties 

4. uitzetten van een kamerbewoner of huurder 

5. onderhuur door de kamerbewoner of huurder 

6. problemen met de tussenpersoon/makelaar 

7. voldoen aan veiligheidsregels 

8. asociaal gedrag van huurders 
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D4.4 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_D_hetprobleem.4; over ^D3.4;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 
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1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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D5.4 

Hebt u actie ondernomen om ^F_D_hetprobleem.4; over ^D3.4; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

D5_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "D5.4" 
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D6.4 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_D_hetprobleem.4; over ^D3.4;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 
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9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

D6_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "D6.4" 
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D7_jaar.4 

Wanneer is ^F_D_hetprobleem.4; over ^D3.4; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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D3_intro_C.5 

Ook over ^F_D_hetprobleem.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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D3.5 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_D_hetprobleem.5; dat 

ging over het verhuren van een woning of kamer of van ander onroerend goed (bv. 

garage) vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. niet tijdig betalen van de huur 

2. servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere afspraken 

3. meningsverschil met de huurder over het uitvoeren van reparaties 

4. uitzetten van een kamerbewoner of huurder 

5. onderhuur door de kamerbewoner of huurder 

6. problemen met de tussenpersoon/makelaar 

7. voldoen aan veiligheidsregels 



 

Geschilbeslechting 60/513 

8. asociaal gedrag van huurders 
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D4.5 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_D_hetprobleem.5; over ^D3.5;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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D5.5 

Hebt u actie ondernomen om ^F_D_hetprobleem.5; over ^D3.5; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

D5_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "D5.5" 
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D6.5 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_D_hetprobleem.5; over ^D3.5;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 



 

Geschilbeslechting 61/513 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

D6_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "D6.5" 
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D7_jaar.5 

Wanneer is ^F_D_hetprobleem.5; over ^D3.5; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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D3_intro_C.6 

Ook over ^F_D_hetprobleem.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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D3.6 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_D_hetprobleem.6; dat 

ging over het verhuren van een woning of kamer of van ander onroerend goed (bv. 

garage) vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 



 

Geschilbeslechting 62/513 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. niet tijdig betalen van de huur 

2. servicekosten, borgsom, opzegtermijn of andere afspraken 

3. meningsverschil met de huurder over het uitvoeren van reparaties 

4. uitzetten van een kamerbewoner of huurder 

5. onderhuur door de kamerbewoner of huurder 

6. problemen met de tussenpersoon/makelaar 

7. voldoen aan veiligheidsregels 

8. asociaal gedrag van huurders 
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D4.6 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_D_hetprobleem.6; over ^D3.6;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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D5.6 

Hebt u actie ondernomen om ^F_D_hetprobleem.6; over ^D3.6; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

D5_and.6 
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Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "D5.6" 
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D6.6 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_D_hetprobleem.6; over ^D3.6;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

D6_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "D6.6" 
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D7_jaar.6 

Wanneer is ^F_D_hetprobleem.6; over ^D3.6; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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E1 

Hebt u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te maken gehad met één of meer 

van de volgende lastige problemen of conflicten die gingen over dienstverlening en/of 

de aankoop van producten? 
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 Ontvangen van slechte of verkeerde producten (bv. elektrische apparaten, 

meubelen, kleding, voertuig) 

 Niet nakomen van afgesproken leverdata 

 Reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 

 Niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bv. stomerij, 

automonteur, aannemer) 

 Verkeerde of onvoldoende medische of tandheelkundige behandeling 

 Verkeerde of onvoldoende hulp en adviezen (bv. verzekeringsagent, advocaat, 

belastingadviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

 Slechte overige service (bv. telefoon, Internet, kabel) 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, ik heb geen van deze lastige problemen of conflicten met service en de aankoop 

van producten gehad 
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E2 

Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen hebt u sinds januari 2015 te maken 

gehad? 

 

Dit kunnen ook meerdere problemen van dezelfde soort zijn die op verschillende 

momenten speelden. 

 Ontvangen van slechte of verkeerde producten (bv. elektrische apparaten, 

meubelen, kleding, voertuig) 

 Niet nakomen van afgesproken leverdata 

 Reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 

 Niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bv. stomerij, 

automonteur, aannemer) 

 Verkeerde of onvoldoende medische of tandheelkundige behandeling 

 Verkeerde of onvoldoende hulp en adviezen (bv. verzekeringsagent, advocaat, 

belastingadviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

 Slechte overige service (bv. telefoon, Internet, kabel) 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 
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 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Integer 
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E3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_E_dezeproblemen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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E3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze problemen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes problemen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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E3.1 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_E_hetprobleem.1; dat 

ging over dienstverlening en/of de aankoop van producten vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. ontvangen van slechte of verkeerde producten (bv. elektrische apparaten, meubelen, 

kleding, voertuig) 

2. niet nakomen van afgesproken leverdata 

3. reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 

4. niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bv. stomerij, 

automonteur, aannemer) 

5. verkeerde of onvoldoende medische of tandheelkundige behandeling 

6. verkeerde of onvoldoende hulp en adviezen (bv. verzekeringsagent, advocaat, 

belastingadviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

7. slechte overige service (bv. telefoon, Internet, kabel) 

 
Page 163 

E4.1 
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Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_E_hetprobleem.1; over ^E3.1;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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E5.1 

Hebt u actie ondernomen om ^F_E_hetprobleem.1; over ^E3.1; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

E5_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "E5.1" 
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E6.1 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_E_hetprobleem.1; over ^E3.1;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 
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6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

E6_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "E6.1" 
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E7_jaar.1 

Wanneer is ^F_E_hetprobleem.1; over ^E3.1; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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E3_intro_C.2 

Ook over ^F_E_hetprobleem.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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E3.2 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_E_hetprobleem.2; dat 

ging over dienstverlening en/of de aankoop van producten vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. ontvangen van slechte of verkeerde producten (bv. elektrische apparaten, meubelen, 

kleding, voertuig) 

2. niet nakomen van afgesproken leverdata 

3. reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 
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4. niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bv. stomerij, 

automonteur, aannemer) 

5. verkeerde of onvoldoende medische of tandheelkundige behandeling 

6. verkeerde of onvoldoende hulp en adviezen (bv. verzekeringsagent, advocaat, 

belastingadviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

7. slechte overige service (bv. telefoon, Internet, kabel) 

 
Page 169 

E4.2 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_E_hetprobleem.2; over ^E3.2;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 

 
Page 170 

E5.2 

Hebt u actie ondernomen om ^F_E_hetprobleem.2; over ^E3.2; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

E5_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "E5.2" 
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E6.2 
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Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_E_hetprobleem.2; over ^E3.2;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

E6_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "E6.2" 
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E7_jaar.2 

Wanneer is ^F_E_hetprobleem.2; over ^E3.2; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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E3_intro_C.3 

Ook over ^F_E_hetprobleem.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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E3.3 
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Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_E_hetprobleem.3; dat 

ging over dienstverlening en/of de aankoop van producten vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. ontvangen van slechte of verkeerde producten (bv. elektrische apparaten, meubelen, 

kleding, voertuig) 

2. niet nakomen van afgesproken leverdata 

3. reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 

4. niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bv. stomerij, 

automonteur, aannemer) 

5. verkeerde of onvoldoende medische of tandheelkundige behandeling 

6. verkeerde of onvoldoende hulp en adviezen (bv. verzekeringsagent, advocaat, 

belastingadviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

7. slechte overige service (bv. telefoon, Internet, kabel) 
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E4.3 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_E_hetprobleem.3; over ^E3.3;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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E5.3 

Hebt u actie ondernomen om ^F_E_hetprobleem.3; over ^E3.3; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 
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6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

E5_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "E5.3" 
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E6.3 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_E_hetprobleem.3; over ^E3.3;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

E6_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "E6.3" 

 
Page 178 

E7_jaar.3 

Wanneer is ^F_E_hetprobleem.3; over ^E3.3; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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E3_intro_C.4 

Ook over ^F_E_hetprobleem.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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E3.4 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_E_hetprobleem.4; dat 

ging over dienstverlening en/of de aankoop van producten vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. ontvangen van slechte of verkeerde producten (bv. elektrische apparaten, meubelen, 

kleding, voertuig) 

2. niet nakomen van afgesproken leverdata 

3. reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 

4. niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bv. stomerij, 

automonteur, aannemer) 

5. verkeerde of onvoldoende medische of tandheelkundige behandeling 

6. verkeerde of onvoldoende hulp en adviezen (bv. verzekeringsagent, advocaat, 

belastingadviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

7. slechte overige service (bv. telefoon, Internet, kabel) 
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E4.4 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_E_hetprobleem.4; over ^E3.4;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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E5.4 
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Hebt u actie ondernomen om ^F_E_hetprobleem.4; over ^E3.4; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

E5_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "E5.4" 
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E6.4 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_E_hetprobleem.4; over ^E3.4;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

E6_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "E6.4" 
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E7_jaar.4 
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Wanneer is ^F_E_hetprobleem.4; over ^E3.4; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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E3_intro_C.5 

Ook over ^F_E_hetprobleem.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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E3.5 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_E_hetprobleem.5; dat 

ging over dienstverlening en/of de aankoop van producten vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. ontvangen van slechte of verkeerde producten (bv. elektrische apparaten, meubelen, 

kleding, voertuig) 

2. niet nakomen van afgesproken leverdata 

3. reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 

4. niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bv. stomerij, 

automonteur, aannemer) 

5. verkeerde of onvoldoende medische of tandheelkundige behandeling 

6. verkeerde of onvoldoende hulp en adviezen (bv. verzekeringsagent, advocaat, 

belastingadviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

7. slechte overige service (bv. telefoon, Internet, kabel) 
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E4.5 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_E_hetprobleem.5; over ^E3.5;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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E5.5 

Hebt u actie ondernomen om ^F_E_hetprobleem.5; over ^E3.5; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

E5_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "E5.5" 
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E6.5 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_E_hetprobleem.5; over ^E3.5;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 
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8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

E6_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "E6.5" 
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E7_jaar.5 

Wanneer is ^F_E_hetprobleem.5; over ^E3.5; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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E3_intro_C.6 

Ook over ^F_E_hetprobleem.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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E3.6 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_E_hetprobleem.6; dat 

ging over dienstverlening en/of de aankoop van producten vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. ontvangen van slechte of verkeerde producten (bv. elektrische apparaten, meubelen, 

kleding, voertuig) 

2. niet nakomen van afgesproken leverdata 

3. reizen en vakanties die niet aan de verwachtingen voldoen 

4. niet goed uitgevoerd onderhoud, reparaties of verbouwingen (bv. stomerij, 

automonteur, aannemer) 

5. verkeerde of onvoldoende medische of tandheelkundige behandeling 
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6. verkeerde of onvoldoende hulp en adviezen (bv. verzekeringsagent, advocaat, 

belastingadviseur, makelaar, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

7. slechte overige service (bv. telefoon, Internet, kabel) 
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E4.6 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_E_hetprobleem.6; over ^E3.6;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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E5.6 

Hebt u actie ondernomen om ^F_E_hetprobleem.6; over ^E3.6; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

E5_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "E5.6" 
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E6.6 
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Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_E_hetprobleem.6; over ^E3.6;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

E6_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "E6.6" 
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E7_jaar.6 

Wanneer is ^F_E_hetprobleem.6; over ^E3.6; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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F1 

Hebt u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te maken gehad met één of meer 

van de volgende lastige problemen of conflicten die gingen over geld? 

 Van iemand een bedrag (terug)vragen waar u recht op hebt (bv. een uitgeleend 

bedrag, schade aan uw auto) 

 Verkeerde behandeling van een claim door een verzekeringsmaatschappij (bv. 

autoschade, ziektekosten, aansprakelijkheid) 

 Verkeerde rekeningen 

 Verkeerde of niet redelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 
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 Problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bv. bijstand, WIA, WW, AOW, 

studiefinanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 

 Problemen met uw pensioenfonds 

 Lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 

 Beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 

 Verkeerde of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, 

belegging of ander financieel product (bv. aandelenlease, woekerpolis) 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, ik heb geen van deze lastige problemen of conflicten gehad 
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F2 

Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen hebt u sinds januari 2015 te maken 

gehad? 

 

Dit kunnen ook meerdere problemen van dezelfde soort zijn die op verschillende 

momenten speelden. 

 Van iemand een bedrag (terug)vragen waar u recht op hebt (bv. een uitgeleend 

bedrag, schade aan uw auto) 

 Verkeerde behandeling van een claim door een verzekeringsmaatschappij (bv. 

autoschade, ziektekosten, aansprakelijkheid) 

 Verkeerde rekeningen 

 Verkeerde of niet redelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 

 Problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bv. bijstand, WIA, WW, AOW, 

studiefinanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 

 Problemen met uw pensioenfonds 

 Lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 

 Beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 

 Verkeerde of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, 

belegging of ander financieel product (bv. aandelenlease, woekerpolis) 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 
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Answer type: Integer 
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F3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_F_dezeproblemen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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F3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze problemen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes problemen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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F3.1 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_F_hetprobleem.1; dat 

ging over geld vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. van iemand een bedrag (terug)vragen waar u recht op hebt (bv. een uitgeleend 

bedrag, schade aan uw auto) 

2. verkeerde behandeling van een claim door een verzekeringsmaatschappij (bv. 

autoschade, ziektekosten, aansprakelijkheid) 

3. verkeerde rekeningen 

4. verkeerde of niet redelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 

5. problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bv. bijstand, WIA, WW, AOW, 

studiefinanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 

6. problemen met uw pensioenfonds 

7. lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 

8. beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 

9. verkeerde of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, belegging 
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F4.1 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_F_hetprobleem.1; over ^F3.1;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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F5.1 

Hebt u actie ondernomen om ^F_F_hetprobleem.1; over ^F3.1; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

F5_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "F5.1" 
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F6.1 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_F_hetprobleem.1; over ^F3.1;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 



 

Geschilbeslechting 82/513 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

F6_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "F6.1" 

 
Page 205 

F7_jaar.1 

Wanneer is ^F_F_hetprobleem.1; over ^F3.1; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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F3_intro_C.2 

Ook over ^F_F_hetprobleem.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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F3.2 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_F_hetprobleem.2; dat 

ging over geld vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. van iemand een bedrag (terug)vragen waar u recht op hebt (bv. een uitgeleend 

bedrag, schade aan uw auto) 

2. verkeerde behandeling van een claim door een verzekeringsmaatschappij (bv. 

autoschade, ziektekosten, aansprakelijkheid) 

3. verkeerde rekeningen 
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4. verkeerde of niet redelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 

5. problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bv. bijstand, WIA, WW, AOW, 

studiefinanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 

6. problemen met uw pensioenfonds 

7. lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 

8. beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 

9. verkeerde of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, belegging 
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F4.2 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_F_hetprobleem.2; over ^F3.2;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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F5.2 

Hebt u actie ondernomen om ^F_F_hetprobleem.2; over ^F3.2; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

F5_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "F5.2" 
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F6.2 



 

Geschilbeslechting 84/513 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_F_hetprobleem.2; over ^F3.2;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

F6_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "F6.2" 

 
Page 211 

F7_jaar.2 

Wanneer is ^F_F_hetprobleem.2; over ^F3.2; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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F3_intro_C.3 

Ook over ^F_F_hetprobleem.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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F3.3 
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Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_F_hetprobleem.3; dat 

ging over geld vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. van iemand een bedrag (terug)vragen waar u recht op hebt (bv. een uitgeleend 

bedrag, schade aan uw auto) 

2. verkeerde behandeling van een claim door een verzekeringsmaatschappij (bv. 

autoschade, ziektekosten, aansprakelijkheid) 

3. verkeerde rekeningen 

4. verkeerde of niet redelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 

5. problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bv. bijstand, WIA, WW, AOW, 

studiefinanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 

6. problemen met uw pensioenfonds 

7. lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 

8. beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 

9. verkeerde of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, belegging 
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F4.3 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_F_hetprobleem.3; over ^F3.3;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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F5.3 

Hebt u actie ondernomen om ^F_F_hetprobleem.3; over ^F3.3; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 
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6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

F5_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "F5.3" 
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F6.3 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_F_hetprobleem.3; over ^F3.3;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

F6_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "F6.3" 
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F7_jaar.3 

Wanneer is ^F_F_hetprobleem.3; over ^F3.3; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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F3_intro_C.4 

Ook over ^F_F_hetprobleem.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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F3.4 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_F_hetprobleem.4; dat 

ging over geld vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. van iemand een bedrag (terug)vragen waar u recht op hebt (bv. een uitgeleend 

bedrag, schade aan uw auto) 

2. verkeerde behandeling van een claim door een verzekeringsmaatschappij (bv. 

autoschade, ziektekosten, aansprakelijkheid) 

3. verkeerde rekeningen 

4. verkeerde of niet redelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 

5. problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bv. bijstand, WIA, WW, AOW, 

studiefinanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 

6. problemen met uw pensioenfonds 

7. lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 

8. beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 

9. verkeerde of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, belegging 
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F4.4 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_F_hetprobleem.4; over ^F3.4;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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F5.4 

Hebt u actie ondernomen om ^F_F_hetprobleem.4; over ^F3.4; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

F5_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "F5.4" 
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F6.4 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_F_hetprobleem.4; over ^F3.4;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

F6_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "F6.4" 
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F7_jaar.4 

Wanneer is ^F_F_hetprobleem.4; over ^F3.4; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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F3_intro_C.5 

Ook over ^F_F_hetprobleem.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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F3.5 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_F_hetprobleem.5; dat 

ging over geld vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. van iemand een bedrag (terug)vragen waar u recht op hebt (bv. een uitgeleend 

bedrag, schade aan uw auto) 

2. verkeerde behandeling van een claim door een verzekeringsmaatschappij (bv. 

autoschade, ziektekosten, aansprakelijkheid) 

3. verkeerde rekeningen 

4. verkeerde of niet redelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 

5. problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bv. bijstand, WIA, WW, AOW, 

studiefinanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 

6. problemen met uw pensioenfonds 

7. lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 

8. beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 

9. verkeerde of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, belegging 
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F4.5 
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Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_F_hetprobleem.5; over ^F3.5;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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F5.5 

Hebt u actie ondernomen om ^F_F_hetprobleem.5; over ^F3.5; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

F5_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "F5.5" 
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F6.5 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_F_hetprobleem.5; over ^F3.5;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 
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6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

F6_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "F6.5" 
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F7_jaar.5 

Wanneer is ^F_F_hetprobleem.5; over ^F3.5; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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F3_intro_C.6 

Ook over ^F_F_hetprobleem.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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F3.6 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_F_hetprobleem.6; dat 

ging over geld vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. van iemand een bedrag (terug)vragen waar u recht op hebt (bv. een uitgeleend 

bedrag, schade aan uw auto) 

2. verkeerde behandeling van een claim door een verzekeringsmaatschappij (bv. 

autoschade, ziektekosten, aansprakelijkheid) 
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3. verkeerde rekeningen 

4. verkeerde of niet redelijke belastingaanslag of andere problemen met belastingen 

5. problemen met een uitkering, toeslag of subsidie (bv. bijstand, WIA, WW, AOW, 

studiefinanciering, kinderbijslag, zorgtoeslag, persoonsgebonden budget) 

6. problemen met uw pensioenfonds 

7. lastig gevallen worden door schuldeisers, faillissement, schuldsanering 

8. beslaglegging op inkomen, toeslagen, inboedel, bankrekening etc. 

9. verkeerde of misleidende informatie bij het afsluiten van een verzekering, belegging 
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F4.6 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_F_hetprobleem.6; over ^F3.6;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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F5.6 

Hebt u actie ondernomen om ^F_F_hetprobleem.6; over ^F3.6; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

F5_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "F5.6" 
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F6.6 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_F_hetprobleem.6; over ^F3.6;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

F6_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "F6.6" 
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F7_jaar.6 

Wanneer is ^F_F_hetprobleem.6; over ^F3.6; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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G1 

Hebt u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te maken gehad met één of meer 

van de volgende lastige problemen of conflicten die gingen over relatie- en 

familiezaken? 

 Erkenning, naamgeving van kinderen 

 In huis nemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 
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 Beëindigen van een relatie (bv. echtscheidingsprocedure, verdeling van 

bezittingen bij het uit elkaar gaan) 

 Ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 

 Afspraken over de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 

 Naamswijziging 

 Lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of 

ander familielid 

 Problemen na de dood van een familielid of partner (bv. regeling begrafenis, 

aanvaarden testament, verdeling bezit na overlijden) 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, ik heb geen van deze lastige problemen of conflicten gehad 
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G2 

Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen hebt u sinds januari 2015 te maken 

gehad? 

 

Dit kunnen ook meerdere problemen van dezelfde soort zijn die op verschillende 

momenten speelden. 

 Erkenning, naamgeving van kinderen 

 In huis nemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 

 Beëindigen van een relatie (bv. echtscheidingsprocedure, verdeling van 

bezittingen bij het uit elkaar gaan) 

 Ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 

 Afspraken over de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 

 Naamswijziging 

 Lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of 

ander familielid 

 Problemen na de dood van een familielid of partner (bv. regeling begrafenis, 

aanvaarden testament, verdeling bezit na overlijden) 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Integer 
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G3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_G_dezeproblemen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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G3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze problemen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes problemen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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G3.1 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_G_hetprobleem.1; dat 

ging over relatie- en familiezaken vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. erkenning, naamgeving van kinderen 

2. in huis nemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 

3. beëindigen van een relatie (bv. echtscheidingsprocedure, verdeling van bezittingen 

bij het uit elkaar gaan) 

4. ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 

5. afspraken over de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 

6. naamswijziging 

7. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander 

familielid 

8. problemen na de dood van een familielid of partner (bv. regeling begrafenis, 

aanvaarden testament, verdeling bezit na overlijden) 
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G4.1 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_G_hetprobleem.1; over ^G3.1;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 
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3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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G5.1 

Hebt u actie ondernomen om ^F_G_hetprobleem.1; over ^G3.1; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

G5_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "G5.1" 
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G6.1 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_G_hetprobleem.1; over ^G3.1;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 
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G6_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "G6.1" 
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G7_jaar.1 

Wanneer is ^F_G_hetprobleem.1; over ^G3.1; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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G3_intro_C.2 

Ook over ^F_G_hetprobleem.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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G3.2 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_G_hetprobleem.2; dat 

ging over relatie- en familiezaken vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. erkenning, naamgeving van kinderen 

2. in huis nemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 

3. beëindigen van een relatie (bv. echtscheidingsprocedure, verdeling van bezittingen 

bij het uit elkaar gaan) 

4. ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 

5. afspraken over de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 

6. naamswijziging 

7. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander 

familielid 

8. problemen na de dood van een familielid of partner (bv. regeling begrafenis, 

aanvaarden testament, verdeling bezit na overlijden) 
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G4.2 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_G_hetprobleem.2; over ^G3.2;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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G5.2 

Hebt u actie ondernomen om ^F_G_hetprobleem.2; over ^G3.2; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

G5_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "G5.2" 
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G6.2 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_G_hetprobleem.2; over ^G3.2;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 
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2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

G6_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "G6.2" 

 
Page 250 

G7_jaar.2 

Wanneer is ^F_G_hetprobleem.2; over ^G3.2; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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G3_intro_C.3 

Ook over ^F_G_hetprobleem.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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G3.3 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_G_hetprobleem.3; dat 

ging over relatie- en familiezaken vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 
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1. erkenning, naamgeving van kinderen 

2. in huis nemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 

3. beëindigen van een relatie (bv. echtscheidingsprocedure, verdeling van bezittingen 

bij het uit elkaar gaan) 

4. ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 

5. afspraken over de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 

6. naamswijziging 

7. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander 

familielid 

8. problemen na de dood van een familielid of partner (bv. regeling begrafenis, 

aanvaarden testament, verdeling bezit na overlijden) 
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G4.3 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_G_hetprobleem.3; over ^G3.3;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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G5.3 

Hebt u actie ondernomen om ^F_G_hetprobleem.3; over ^G3.3; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

G5_and.3 
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Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "G5.3" 
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G6.3 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_G_hetprobleem.3; over ^G3.3;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

G6_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "G6.3" 
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G7_jaar.3 

Wanneer is ^F_G_hetprobleem.3; over ^G3.3; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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G3_intro_C.4 

Ook over ^F_G_hetprobleem.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 
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Answer type: None 
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G3.4 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_G_hetprobleem.4; dat 

ging over relatie- en familiezaken vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. erkenning, naamgeving van kinderen 

2. in huis nemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 

3. beëindigen van een relatie (bv. echtscheidingsprocedure, verdeling van bezittingen 

bij het uit elkaar gaan) 

4. ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 

5. afspraken over de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 

6. naamswijziging 

7. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander 

familielid 

8. problemen na de dood van een familielid of partner (bv. regeling begrafenis, 

aanvaarden testament, verdeling bezit na overlijden) 
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G4.4 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_G_hetprobleem.4; over ^G3.4;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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G5.4 

Hebt u actie ondernomen om ^F_G_hetprobleem.4; over ^G3.4; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 
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2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

G5_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "G5.4" 
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G6.4 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_G_hetprobleem.4; over ^G3.4;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

G6_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "G6.4" 
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G7_jaar.4 

Wanneer is ^F_G_hetprobleem.4; over ^G3.4; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 
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3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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G3_intro_C.5 

Ook over ^F_G_hetprobleem.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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G3.5 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_G_hetprobleem.5; dat 

ging over relatie- en familiezaken vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. erkenning, naamgeving van kinderen 

2. in huis nemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 

3. beëindigen van een relatie (bv. echtscheidingsprocedure, verdeling van bezittingen 

bij het uit elkaar gaan) 

4. ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 

5. afspraken over de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 

6. naamswijziging 

7. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander 

familielid 

8. problemen na de dood van een familielid of partner (bv. regeling begrafenis, 

aanvaarden testament, verdeling bezit na overlijden) 
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G4.5 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_G_hetprobleem.5; over ^G3.5;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 
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5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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G5.5 

Hebt u actie ondernomen om ^F_G_hetprobleem.5; over ^G3.5; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

G5_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "G5.5" 
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G6.5 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_G_hetprobleem.5; over ^G3.5;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

G6_and.5 
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Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "G6.5" 
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G7_jaar.5 

Wanneer is ^F_G_hetprobleem.5; over ^G3.5; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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G3_intro_C.6 

Ook over ^F_G_hetprobleem.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 

 
Page 270 

G3.6 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_G_hetprobleem.6; dat 

ging over relatie- en familiezaken vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. erkenning, naamgeving van kinderen 

2. in huis nemen en verzorgen van pleeg- of adoptiekinderen 

3. beëindigen van een relatie (bv. echtscheidingsprocedure, verdeling van bezittingen 

bij het uit elkaar gaan) 

4. ontvangen of betalen van partner- of kinderalimentatie 

5. afspraken over de kinderen (gezag, omgang, zorg, ouderschapsplan) 

6. naamswijziging 

7. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik door partner, ex-partner of ander 

familielid 

8. problemen na de dood van een familielid of partner (bv. regeling begrafenis, 

aanvaarden testament, verdeling bezit na overlijden) 
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G4.6 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_G_hetprobleem.6; over ^G3.6;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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G5.6 

Hebt u actie ondernomen om ^F_G_hetprobleem.6; over ^G3.6; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

G5_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "G5.6" 
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G6.6 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_G_hetprobleem.6; over ^G3.6;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 



 

Geschilbeslechting 108/513 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

G6_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "G6.6" 
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G7_jaar.6 

Wanneer is ^F_G_hetprobleem.6; over ^G3.6; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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H1 

Hebt u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te maken gehad met één of meer 

van de volgende lastige problemen of conflicten die gingen over kinderen in uw 

huishouden onder de 18? 

 Door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 

 Geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 

 Ernstige problemen met de opvoeding of het gedrag (bv. ondertoezichtstelling, 

kinderbescherming) 

 Niet genoeg of verkeerde zorgverlening (bv. jeugdzorg, geestelijke 

gezondheidszorg, gehandicaptenzorg) 

 Een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 

 Bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, ik heb wel kinderen onder de 18 (gehad), maar geen van deze lastige 

problemen of conflicten gehad 

3. Nee, ik heb geen kinderen onder de 18 (gehad) 
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H2 

Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen hebt u sinds januari 2015 te maken 

gehad? 

 

Dit kunnen ook meerdere problemen van dezelfde soort zijn die op verschillende 

momenten speelden. 

 Door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 

 Geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 

 Ernstige problemen met de opvoeding of het gedrag (bv. ondertoezichtstelling, 

kinderbescherming) 

 Niet genoeg of verkeerde zorgverlening (bv. jeugdzorg, geestelijke 

gezondheidszorg, gehandicaptenzorg) 

 Een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 

 Bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

  

Answer type: Integer 
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H3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_H_dezeproblemen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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H3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze problemen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes problemen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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H3.1 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_H_hetprobleem.1; dat 

ging over kinderen in uw huishouden onder de 18 vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 

2. geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 

3. ernstige problemen met de opvoeding of het gedrag (bv. ondertoezichtstelling, 

kinderbescherming) 

4. niet genoeg of verkeerde zorgverlening (bv. jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

5. een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 

6. bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 
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H4.1 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_H_hetprobleem.1; over ^H3.1;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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H5.1 

Hebt u actie ondernomen om ^F_H_hetprobleem.1; over ^H3.1; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 
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6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

H5_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "H5.1" 
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H6.1 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_H_hetprobleem.1; over ^H3.1;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

H6_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "H6.1" 
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H7_jaar.1 

Wanneer is ^F_H_hetprobleem.1; over ^H3.1; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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H3_intro_C.2 

Ook over ^F_H_hetprobleem.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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H3.2 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_H_hetprobleem.2; dat 

ging over kinderen in uw huishouden onder de 18 vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 

2. geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 

3. ernstige problemen met de opvoeding of het gedrag (bv. ondertoezichtstelling, 

kinderbescherming) 

4. niet genoeg of verkeerde zorgverlening (bv. jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

5. een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 

6. bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 

 
Page 286 

H4.2 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_H_hetprobleem.2; over ^H3.2;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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H5.2 

Hebt u actie ondernomen om ^F_H_hetprobleem.2; over ^H3.2; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 
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Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

H5_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "H5.2" 
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H6.2 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_H_hetprobleem.2; over ^H3.2;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

H6_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "H6.2" 
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H7_jaar.2 

Wanneer is ^F_H_hetprobleem.2; over ^H3.2; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 
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Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 

 
Page 290 

H3_intro_C.3 

Ook over ^F_H_hetprobleem.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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H3.3 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_H_hetprobleem.3; dat 

ging over kinderen in uw huishouden onder de 18 vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 

2. geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 

3. ernstige problemen met de opvoeding of het gedrag (bv. ondertoezichtstelling, 

kinderbescherming) 

4. niet genoeg of verkeerde zorgverlening (bv. jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

5. een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 

6. bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 
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H4.3 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_H_hetprobleem.3; over ^H3.3;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 
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5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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H5.3 

Hebt u actie ondernomen om ^F_H_hetprobleem.3; over ^H3.3; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

H5_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "H5.3" 
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H6.3 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_H_hetprobleem.3; over ^H3.3;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

H6_and.3 
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Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "H6.3" 
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H7_jaar.3 

Wanneer is ^F_H_hetprobleem.3; over ^H3.3; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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H3_intro_C.4 

Ook over ^F_H_hetprobleem.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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H3.4 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_H_hetprobleem.4; dat 

ging over kinderen in uw huishouden onder de 18 vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 

2. geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 

3. ernstige problemen met de opvoeding of het gedrag (bv. ondertoezichtstelling, 

kinderbescherming) 

4. niet genoeg of verkeerde zorgverlening (bv. jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

5. een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 

6. bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 
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H4.4 
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Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_H_hetprobleem.4; over ^H3.4;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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H5.4 

Hebt u actie ondernomen om ^F_H_hetprobleem.4; over ^H3.4; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

H5_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "H5.4" 
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H6.4 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_H_hetprobleem.4; over ^H3.4;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 
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6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

H6_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "H6.4" 
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H7_jaar.4 

Wanneer is ^F_H_hetprobleem.4; over ^H3.4; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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H3_intro_C.5 

Ook over ^F_H_hetprobleem.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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H3.5 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_H_hetprobleem.5; dat 

ging over kinderen in uw huishouden onder de 18 vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 

2. geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 

3. ernstige problemen met de opvoeding of het gedrag (bv. ondertoezichtstelling, 

kinderbescherming) 
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4. niet genoeg of verkeerde zorgverlening (bv. jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

5. een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 

6. bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 
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H4.5 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_H_hetprobleem.5; over ^H3.5;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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H5.5 

Hebt u actie ondernomen om ^F_H_hetprobleem.5; over ^H3.5; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

H5_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "H5.5" 
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H6.5 
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Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_H_hetprobleem.5; over ^H3.5;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

H6_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "H6.5" 
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H7_jaar.5 

Wanneer is ^F_H_hetprobleem.5; over ^H3.5; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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H3_intro_C.6 

Ook over ^F_H_hetprobleem.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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H3.6 
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Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_H_hetprobleem.6; dat 

ging over kinderen in uw huishouden onder de 18 vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. door een kind veroorzaakte schade, waarvoor u niet of niet goed verzekerd bent 

2. geen toegang tot de gewenste school, of het gewenste type onderwijs 

3. ernstige problemen met de opvoeding of het gedrag (bv. ondertoezichtstelling, 

kinderbescherming) 

4. niet genoeg of verkeerde zorgverlening (bv. jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg) 

5. een kind tijdelijk van school gestuurd of niet meer toegelaten 

6. bedreiging, mishandeling of misbruik van een kind 
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H4.6 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_H_hetprobleem.6; over ^H3.6;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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H5.6 

Hebt u actie ondernomen om ^F_H_hetprobleem.6; over ^H3.6; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 
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H5_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "H5.6" 

 
Page 312 

H6.6 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_H_hetprobleem.6; over ^H3.6;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

H6_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "H6.6" 
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H7_jaar.6 

Wanneer is ^F_H_hetprobleem.6; over ^H3.6; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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I1 
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Hebt u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te maken gehad met problemen 

met uw gezondheid als gevolg van slechte omstandigheden op het werk of een 

ongeluk dat veroorzaakt werd door een ander? 

 

LET OP: Het gaat om: 

 al uw problemen sinds januari 2015, ook als ze eerder zijn begonnen 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja, en ik ben daarvoor naar een huisarts, tandarts of ziekenhuis geweest 

2. Ja, maar ik ben daarvoor niet naar een huisarts, tandarts of ziekenhuis geweest 

3. Nee 
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I2 

Hebt u lastige problemen of conflicten gehad met de veroorzaker(s) van die 

gezondheidsklachten? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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I3 

Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen met veroorzaker(s) van de 

gezondheidsklachten hebt u sinds januari 2015 te maken gehad? 

 

LET OP: Het gaat om: 

 al uw problemen sinds januari 2015, ook als ze eerder zijn begonnen 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Integer 
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I4_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_I_dezeproblemen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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I4_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze problemen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes problemen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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I4.1 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_I_hetprobleem.1;, in hoeverre heeft dat probleem u 

beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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I5.1 

Hebt u actie ondernomen om ^F_I_hetprobleem.1; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

I5_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "I5.1" 
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I6.1 
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Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_I_hetprobleem.1;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

I6_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "I6.1" 
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I7_jaar.1 

Wanneer is ^F_I_hetprobleem.1; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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I4_intro_C.2 

Ook over ^F_I_hetprobleem.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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I4.2 
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Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_I_hetprobleem.2;, in hoeverre heeft dat probleem u 

beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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I5.2 

Hebt u actie ondernomen om ^F_I_hetprobleem.2; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

I5_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "I5.2" 
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I6.2 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_I_hetprobleem.2;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 
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6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

I6_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "I6.2" 
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I7_jaar.2 

Wanneer is ^F_I_hetprobleem.2; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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I4_intro_C.3 

Ook over ^F_I_hetprobleem.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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I4.3 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_I_hetprobleem.3;, in hoeverre heeft dat probleem u 

beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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I5.3 

Hebt u actie ondernomen om ^F_I_hetprobleem.3; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

I5_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "I5.3" 
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I6.3 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_I_hetprobleem.3;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

I6_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "I6.3" 
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I7_jaar.3 

Wanneer is ^F_I_hetprobleem.3; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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I4_intro_C.4 

Ook over ^F_I_hetprobleem.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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I4.4 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_I_hetprobleem.4;, in hoeverre heeft dat probleem u 

beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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I5.4 

Hebt u actie ondernomen om ^F_I_hetprobleem.4; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 
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2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

I5_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "I5.4" 
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I6.4 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_I_hetprobleem.4;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

I6_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "I6.4" 
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I7_jaar.4 

Wanneer is ^F_I_hetprobleem.4; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 
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3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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I4_intro_C.5 

Ook over ^F_I_hetprobleem.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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I4.5 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_I_hetprobleem.5;, in hoeverre heeft dat probleem u 

beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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I5.5 

Hebt u actie ondernomen om ^F_I_hetprobleem.5; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 



 

Geschilbeslechting 132/513 

I5_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "I5.5" 
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I6.5 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_I_hetprobleem.5;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

I6_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "I6.5" 
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I7_jaar.5 

Wanneer is ^F_I_hetprobleem.5; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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I4_intro_C.6 
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Ook over ^F_I_hetprobleem.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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I4.6 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_I_hetprobleem.6;, in hoeverre heeft dat probleem u 

beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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I5.6 

Hebt u actie ondernomen om ^F_I_hetprobleem.6; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

I5_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "I5.6" 
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I6.6 
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Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_I_hetprobleem.6;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

I6_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "I6.6" 
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I7_jaar.6 

Wanneer is ^F_I_hetprobleem.6; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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J1 

Hebt u de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te maken gehad met lastige 

problemen of conflicten die gingen over één of meer van de volgende zaken? 

 Discriminatie door uw afkomst, geslacht, handicap of door iets anders (niet op uw 

werk) 

 Laster, smaad (uw goede naam is door een ander beschadigd in het openbaar) 

 Lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familie) 

 Immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken (bv. Nederlander willen worden, 

familie laten overkomen, werkvergunning) 
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 Slecht behandeld door ambtenaar of overheidsdienst 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, ik heb geen van deze lastige problemen of conflicten gehad 
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J2 

Alles bij elkaar, met hoeveel van deze problemen hebt u sinds januari 2015 te maken 

gehad? 

 

Dit kunnen ook meerdere problemen van dezelfde soort zijn die op verschillende 

momenten speelden. 

 Discriminatie door uw afkomst, geslacht, handicap of door iets anders (niet op uw 

werk) 

 Laster, smaad (uw goede naam is door een ander beschadigd in het openbaar) 

 Lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familie) 

 Immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken (bv. Nederlander willen worden, 

familie laten overkomen, werkvergunning) 

 Slecht behandeld door ambtenaar of overheidsdienst 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 al uw persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder 

zijn begonnen; 

 en niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw 

organisatie of een vereniging; 

 en niet om de problemen die waren afgerond voor uw 18e. 

  

Answer type: Integer 
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J3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_J_dezeproblemen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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J3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze problemen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes problemen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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J3.1 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_J_hetprobleem.1; 

vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. discriminatie door uw afkomst, geslacht, handicap of door iets anders (niet op uw 

werk) 

2. laster, smaad (uw goede naam is door een ander beschadigd in het openbaar) 

3. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familie) 

4. immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken (bv. Nederlander willen worden, 

familie laten overkomen, werkvergunning) 

5. slecht behandeld door ambtenaar of overheidsdienst 
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J4.1 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_J_hetprobleem.1; over ^J3.1;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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J5.1 

Hebt u actie ondernomen om ^F_J_hetprobleem.1; over ^J3.1; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 
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1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

J5_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "J5.1" 
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J6.1 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_J_hetprobleem.1; over ^J3.1;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

J6_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "J6.1" 
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J7_jaar.1 

Wanneer is ^F_J_hetprobleem.1; over ^J3.1; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 
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1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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J3_intro_C.2 

Ook over ^F_J_hetprobleem.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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J3.2 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_J_hetprobleem.2; 

vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. discriminatie door uw afkomst, geslacht, handicap of door iets anders (niet op uw 

werk) 

2. laster, smaad (uw goede naam is door een ander beschadigd in het openbaar) 

3. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familie) 

4. immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken (bv. Nederlander willen worden, 

familie laten overkomen, werkvergunning) 

5. slecht behandeld door ambtenaar of overheidsdienst 
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J4.2 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_J_hetprobleem.2; over ^J3.2;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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J5.2 

Hebt u actie ondernomen om ^F_J_hetprobleem.2; over ^J3.2; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

J5_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "J5.2" 
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J6.2 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_J_hetprobleem.2; over ^J3.2;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

J6_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "J6.2" 
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J7_jaar.2 

Wanneer is ^F_J_hetprobleem.2; over ^J3.2; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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J3_intro_C.3 

Ook over ^F_J_hetprobleem.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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J3.3 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_J_hetprobleem.3; 

vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. discriminatie door uw afkomst, geslacht, handicap of door iets anders (niet op uw 

werk) 

2. laster, smaad (uw goede naam is door een ander beschadigd in het openbaar) 

3. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familie) 

4. immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken (bv. Nederlander willen worden, 

familie laten overkomen, werkvergunning) 

5. slecht behandeld door ambtenaar of overheidsdienst 
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J4.3 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_J_hetprobleem.3; over ^J3.3;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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J5.3 

Hebt u actie ondernomen om ^F_J_hetprobleem.3; over ^J3.3; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

J5_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "J5.3" 
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J6.3 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_J_hetprobleem.3; over ^J3.3;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 
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8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

J6_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "J6.3" 
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J7_jaar.3 

Wanneer is ^F_J_hetprobleem.3; over ^J3.3; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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J3_intro_C.4 

Ook over ^F_J_hetprobleem.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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J3.4 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_J_hetprobleem.4; 

vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. discriminatie door uw afkomst, geslacht, handicap of door iets anders (niet op uw 

werk) 

2. laster, smaad (uw goede naam is door een ander beschadigd in het openbaar) 

3. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familie) 

4. immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken (bv. Nederlander willen worden, 

familie laten overkomen, werkvergunning) 

5. slecht behandeld door ambtenaar of overheidsdienst 
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J4.4 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_J_hetprobleem.4; over ^J3.4;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 

 
Page 372 

J5.4 

Hebt u actie ondernomen om ^F_J_hetprobleem.4; over ^J3.4; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

J5_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "J5.4" 
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J6.4 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_J_hetprobleem.4; over ^J3.4;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 
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2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

J6_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "J6.4" 
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J7_jaar.4 

Wanneer is ^F_J_hetprobleem.4; over ^J3.4; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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J3_intro_C.5 

Ook over ^F_J_hetprobleem.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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J3.5 

Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_J_hetprobleem.5; 

vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 



 

Geschilbeslechting 145/513 

1. discriminatie door uw afkomst, geslacht, handicap of door iets anders (niet op uw 

werk) 

2. laster, smaad (uw goede naam is door een ander beschadigd in het openbaar) 

3. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familie) 

4. immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken (bv. Nederlander willen worden, 

familie laten overkomen, werkvergunning) 

5. slecht behandeld door ambtenaar of overheidsdienst 
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J4.5 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_J_hetprobleem.5; over ^J3.5;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 

 
Page 378 

J5.5 

Hebt u actie ondernomen om ^F_J_hetprobleem.5; over ^J3.5; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 

J5_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "J5.5" 
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J6.5 
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Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_J_hetprobleem.5; over ^J3.5;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

J6_and.5 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "J6.5" 
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J7_jaar.5 

Wanneer is ^F_J_hetprobleem.5; over ^J3.5; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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J3_intro_C.6 

Ook over ^F_J_hetprobleem.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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J3.6 
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Met welk van de volgende lastige problemen of conflicten had ^F_J_hetprobleem.6; 

vooral te maken? 

 

U kunt slechts één antwoord geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. discriminatie door uw afkomst, geslacht, handicap of door iets anders (niet op uw 

werk) 

2. laster, smaad (uw goede naam is door een ander beschadigd in het openbaar) 

3. lastiggevallen worden, mishandeling of misbruik (buiten de familie) 

4. immigratie, naturalisatie, vreemdelingenzaken (bv. Nederlander willen worden, 

familie laten overkomen, werkvergunning) 

5. slecht behandeld door ambtenaar of overheidsdienst 
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J4.6 

Wanneer u nu terugdenkt aan ^F_J_hetprobleem.6; over ^J3.6;, in hoeverre heeft dat 

probleem u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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J5.6 

Hebt u actie ondernomen om ^F_J_hetprobleem.6; over ^J3.6; op te lossen? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

Ja, namelijk: (Wilt u alle acties aanvinken die u hebt ondernomen?) 

2. Contact opgenomen met de andere partij over het probleem (bv. persoonlijk, 

telefonisch, schriftelijk) 

3. Informatie of hulp gezocht via Internet 

4. Advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend of kennis 

5. Advies of hulp gevraagd bij een expert of organisatie (bv. bij een advocaat of 

rechtsbijstandsverzekeraar) 

6. Een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij een klachten-/geschillencommissie 

of rechtbank) 

7. Veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, verhuisd, andere provider) 

8. Iets anders, namelijk: 
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J5_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "J5.6" 
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J6.6 

Waarom hebt u niets gedaan aan ^F_J_hetprobleem.6; over ^J3.6;? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij deed er al wat aan 

2. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

3. Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten 

4. Ik dacht dat er niets aan kon worden gedaan 

5. Ik wist niet tot welke expert of organisatie ik me kon wenden 

6. Ik vond het niet erg belangrijk 

7. Ik had geen meningsverschil met de andere partij / ik vond dat de andere partij 

gelijk had 

8. Ik was bang om iets te doen 

9. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

10. Andere reden, namelijk: 

J6_and.6 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "J6.6" 
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J7_jaar.6 

Wanneer is ^F_J_hetprobleem.6; over ^J3.6; begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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K1 
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Anders dan de problemen die u al hebt genoemd, hebt u sinds januari 2015 nog andere 

problemen gehad waarbij er juridische stappen tegen u zijn ondernomen of waarbij 

iemand heeft gedreigd om juridische stappen tegen u te ondernemen (hebt u bv. een 

brief van een advocaat ontvangen, of is er een rechtszaak tegen u gestart)? 

 

LET OP: Het gaat om: 

 persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder zijn 

begonnen 

 die nog niet aan bod zijn geweest en: 

 niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 

 niet om een strafzaak. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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K2 

In hoeveel gevallen heeft dat zich sinds januari 2015 voorgedaan? 

 

LET OP: Het gaat om: 

 persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder zijn 

begonnen 

 die nog niet aan bod zijn geweest en: 

 niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 

 niet om een strafzaak. 

  

Answer type: Integer 
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K3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_K_dezegevallen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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K3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze gevallen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes gevallen die het eerst in u opkomen. 
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Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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K3.1 

Bij ^F_K_hetgeval.1; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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K4.1 

Deze vraag gaat over het volgende geval: ^K3.1; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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K5_jaar.1 

Wanneer is bij ^F_K_hetgeval.1; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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K3_intro_C.2 

Ook over ^F_K_hetgeval.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 
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Answer type: None 
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K3.2 

Bij ^F_K_hetgeval.2; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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K4.2 

Deze vraag gaat over het volgende geval: ^K3.2; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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K5_jaar.2 

Wanneer is bij ^F_K_hetgeval.2; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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K3_intro_C.3 

Ook over ^F_K_hetgeval.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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K3.3 

Bij ^F_K_hetgeval.3; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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K4.3 

Deze vraag gaat over het volgende geval: ^K3.3; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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K5_jaar.3 

Wanneer is bij ^F_K_hetgeval.3; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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K3_intro_C.4 

Ook over ^F_K_hetgeval.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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K3.4 

Bij ^F_K_hetgeval.4; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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K4.4 

Deze vraag gaat over het volgende geval: ^K3.4; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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K5_jaar.4 

Wanneer is bij ^F_K_hetgeval.4; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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K3_intro_C.5 

Ook over ^F_K_hetgeval.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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K3.5 
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Bij ^F_K_hetgeval.5; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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K4.5 

Deze vraag gaat over het volgende geval: ^K3.5; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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K5_jaar.5 

Wanneer is bij ^F_K_hetgeval.5; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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K3_intro_C.6 

Ook over ^F_K_hetgeval.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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K3.6 

Bij ^F_K_hetgeval.6; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 
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Answer type: Text 
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K4.6 

Deze vraag gaat over het volgende geval: ^K3.6; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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K5_jaar.6 

Wanneer is bij ^F_K_hetgeval.6; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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L1 

Anders dan de problemen die u al hebt genoemd, hebt u sinds januari 2015 nog andere 

problemen gehad waarbij uzelf juridische stappen hebt ondernomen of waarbij u 

hebt nagedacht over het nemen van juridische stappen (hebt u bv. contact gehad met 

een advocaat, of een rechtszaak gestart)? 

 

LET OP: Het gaat om: 

 persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder zijn 

begonnen 

 die nog niet aan bod zijn geweest en: 

 niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 

 niet om een strafzaak. 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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L2 

In hoeveel gevallen heeft dat zich sinds januari 2015 voorgedaan? 

 

LET OP: Het gaat om: 

 persoonlijke problemen en conflicten sinds januari 2015, ook als ze eerder zijn 

begonnen 

 die nog niet aan bod zijn geweest en: 

 niet om problemen die u hebt (gehad) als ondernemer of namens uw organisatie 

of een vereniging; 

 niet om een strafzaak. 

  

Answer type: Integer 
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L3_intro_A 

Wij willen graag wat meer weten over ^F_L_diegevallen;. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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L3_intro_B 

Wij willen graag wat meer weten over zes van deze gevallen. 

Beantwoordt u hierbij de vragen voor de zes gevallen die het eerst in u opkomen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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L3.1 

Bij ^F_L_hetgeval.1; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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L4.1 

Deze vraag gaat over het volgende geval: ^L3.1; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem, in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 

 
Page 420 

L5_jaar.1 

Wanneer is bij ^F_L_hetgeval.1; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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L3_intro_C.2 

Ook over ^F_L_hetgeval.2; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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L3.2 

Bij ^F_L_hetgeval.2; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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L4.2 
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Deze vraag gaat over het volgende geval: ^L3.2; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem, in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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L5_jaar.2 

Wanneer is bij ^F_L_hetgeval.2; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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L3_intro_C.3 

Ook over ^F_L_hetgeval.3; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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L3.3 

Bij ^F_L_hetgeval.3; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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L4.3 
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Deze vraag gaat over het volgende geval: ^L3.3; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem, in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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L5_jaar.3 

Wanneer is bij ^F_L_hetgeval.3; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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L3_intro_C.4 

Ook over ^F_L_hetgeval.4; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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L3.4 

Bij ^F_L_hetgeval.4; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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L4.4 
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Deze vraag gaat over het volgende geval: ^L3.4; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem, in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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L5_jaar.4 

Wanneer is bij ^F_L_hetgeval.4; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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L3_intro_C.5 

Ook over ^F_L_hetgeval.5; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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L3.5 

Bij ^F_L_hetgeval.5; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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L4.5 
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Deze vraag gaat over het volgende geval: ^L3.5; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem, in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 
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L5_jaar.5 

Wanneer is bij ^F_L_hetgeval.5; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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L3_intro_C.6 

Ook over ^F_L_hetgeval.6; willen wij graag wat meer weten. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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L3.6 

Bij ^F_L_hetgeval.6; dat tot (dreigende) juridische stappen heeft geleid, waar ging 

(gaat) het probleem eigenlijk over? 

  

Answer type: Text 
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L4.6 
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Deze vraag gaat over het volgende geval: ^L3.6; 

 

Wanneer u nu terugdenkt aan het probleem, in hoeverre heeft het u beziggehouden? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In het geheel niet 

2. Een beetje 

3. Redelijk 

4. In flinke mate 

5. Ik werd er volledig door in beslag genomen 

 
Page 440 

L5_jaar.6 

Wanneer is bij ^F_L_hetgeval.6; het probleem begonnen? 

  

Answer type: Dropdown 

Categories: 

1. 2020 

2. 2019 

3. 2018 

4. 2017 

5. 2016 

6. 2015 

7. 2014 of eerder 
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M1h 

Wij willen u nu enkele andere vragen stellen. Wij willen graag weten wat u vindt van het 

rechtssysteem in Nederland in het algemeen. 

 

Geef voor elk van de volgende uitspraken aan in hoeverre u het ermee oneens of eens 

bent. 

  

Question type: Table 

Answer type: Radiobuttons 

Subquestions: 

M1_a Als iemand met een probleem naar de rechter stapt, kan hij of zij erop vertrouwen 

een eerlijke behandeling te krijgen. 

M1_b Advocaten vragen te veel geld voor het werk dat ze doen. 

M1_c Voor burgers die hun recht willen halen, zijn rechtbanken een belangrijk 

hulpmiddel. 

M1_d Het rechtssysteem werkt voor iedereen gelijk, het maakt niet uit of iemand arm of 

rijk is. 

M1_e Advocaten zijn eerlijk en betrouwbaar. 

M1_f Rechters zijn eerlijk en betrouwbaar. 

M1_g Als iemand met een probleem naar een advocaat stapt, kan hij of zij erop 

vertrouwen dat het probleem echt wordt opgelost. 
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M1_h Als iemand met een probleem naar de rechter stapt, kan hij of zij erop 

vertrouwen dat het probleem echt wordt opgelost. 

Categories: 

1. Helemaal oneens 

2. Oneens 

3. Niet eens, maar ook niet oneens 

4. Eens 

5. Helemaal eens 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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N1h 

Hieronder volgen enkele uitspraken over hoe u in het algemeen denkt en doet. Geef voor 

elke uitspraak aan in hoeverre u deze waar of niet waar vindt. 

 

Wilt u daartoe voor alle stellingen het antwoord aankruisen dat op dit moment op u het 

meest van toepassing is. 

  

Question type: Table 

Answer type: Radiobuttons 

Subquestions: 

N1_a Het lukt me altijd moeilijke problemen op te lossen, als ik er genoeg moeite voor 

doe. 

N1_b Als iemand mij tegenwerkt, vind ik toch manieren om te krijgen wat ik wil. 

N1_c Het is voor mij makkelijk om vast te houden aan mijn plannen en mijn doel te 

bereiken. 

N1_d Ik vertrouw erop dat ik onverwachte gebeurtenissen goed aanpak. 

N1_e Dankzij mijn creativiteit weet ik hoe ik in onverwachte situaties moet reageren. 

N1_f Ik kan de meeste problemen oplossen als ik er de nodige moeite voor doe. 

N1_g Ik blijf kalm als ik voor moeilijkheden kom te staan omdat ik erop vertrouw dat ik 

problemen op kan lossen. 

N1_h Als ik een probleem tegenkom, heb ik meestal meerdere oplossingen. 

N1_i Als ik in een moeilijke situatie zit, weet ik meestal wat ik moet doen. 

N1_j Wat er ook gebeurt, ik kom er wel uit. 

Categories: 

1. Helemaal 

niet waar 

2. Een beetje 

waar 

3. Redelijk 

waar 

4. Helemaal 

waar 
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Deel_IV 

Naar aanleiding van wat u in het eerste deel hebt verteld, willen wij graag meer weten 

over één probleem of conflict waarmee u in de afgelopen vijf jaar (sinds januari 2015) te 

maken hebt gehad. 
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 Het gaat ons om het probleem of conflict dat te maken had met: ^F_inhoud; 

 

 U vertelde ons dat dat probleem begon in het jaar: ^F_jaar; 

 

 Op de vraag in hoeverre het probleem u heeft beziggehouden hebt u 

geantwoord: ^F_bezighouden; 

^F_actie_bullet; 

  

Answer type: None 
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A0101 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 

 

LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem vanzelf spreekt. Zou u dan 

toch, voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies 

hebt (gehad)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Werkgever / personeelszaken 

2. Directe leidinggevende 

3. Collega('s) 

4. Andere persoon of organisatie, namelijk: 

A0101_and 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "A0101" 

 
Page 445 

A0103 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 

 

LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem vanzelf spreekt. Zou u dan 

toch, voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies 

hebt (gehad)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Verhuurder (woningbouwvereniging, huisbaas e.d.) 

2. Buur of buren 

3. Medebewoner(s) 

4. Onderhuurder / kamerbewoner 

5. Overheid (gemeente, Belastingdienst, andere overheidsorganisatie) 

6. Andere persoon of organisatie, namelijk: 
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A0103_and 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "A0103" 
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A0102 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 

 

LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem vanzelf spreekt. Zou u dan 

toch, voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies 

hebt (gehad)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Vorige eigenaar 

2. Koper 

3. Makelaar 

4. Bank / hypotheekverschaffer 

5. Architect 

6. Mede-eigenaar of -eigenaren 

7. Overheid (gemeente, andere overheidsorganisatie) 

8. Buur of buren 

9. Kraker(s) 

10. Andere persoon of organisatie, namelijk: 

A0102_and 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "A0102" 
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A0104 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 

 

LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem vanzelf spreekt. Zou u dan 

toch, voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies 

hebt (gehad)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Kamerbewoner / huurder 

2. Tussenpersoon / makelaar 

3. Overheid (gemeente, andere overheidsorganisatie) 

4. Buur of buren 

5. Andere persoon of organisatie, namelijk: 
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A0104_and 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "A0104" 
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A0105 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 

 

LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem vanzelf spreekt. Zou u dan 

toch, voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies 

hebt (gehad)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Winkel 

2. Internetwinkel / webshop 

3. Postorderbedrijf 

4. Een particuliere aanbieder of koper op Internet (bv. eBay, Marktplaats of veilingsite) 

5. Een andere particuliere aanbieder of koper 

6. Reisorganisatie 

7. Onderhoudsbedrijf / vakman / klusjesman / aannemer (bv. stomerij, automonteur, 

loodgieter) 

8. Ziekenhuis / huisarts / tandarts / andere medische dienst 

9. Professionele adviseur (bv. verzekeringsagent, advocaat, belastingadviseur) 

10. Dienstverlener (bv. telefoonmaatschappij, Internetprovider, kabelbedrijf) 

11. Hulp- of zorgverlener (huisarts, Arboarts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor 

Jeugd en Gezin, enz.) 

12. Andere persoon of organisatie, namelijk: 

A0105_and 

Question type: Inline textfield attached to code 12 of question "A0105" 
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A0106 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 

 

LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem vanzelf spreekt. Zou u dan 

toch, voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies 

hebt (gehad)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Verzekeringsmaatschappij 
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2. Bank / kredietverstrekker 

3. Nutsbedrijf (bv. gas, water, elektriciteit) 

4. Telefoonmaatschappij / Internetprovider / kabelbedrijf 

5. Winkel / postorderbedrijf 

6. Internetwinkel / webshop 

7. Overheid (Belastingdienst, sociale dienst, UWV, SVB, DUO, gemeente, andere 

overheidsorganisatie) 

8. Pensioenfonds 

9. Accountant / financieel adviseur 

10. Een particuliere aanbieder of koper op Internet (bv. op eBay, Marktplaats of 

veilingsite) 

11. Een andere particulier (bv. familielid, vriend, andere persoon) 

12. Andere persoon of organisatie, namelijk: 

A0106_and 

Question type: Inline textfield attached to code 12 of question "A0106" 
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A0107 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 

 

LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem vanzelf spreekt. Zou u dan 

toch, voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies 

hebt (gehad)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. (Ex) Partner 

2. Ander familielid of -leden 

3. Bureau Jeugdzorg 

4. Kinderbescherming 

5. Organisatie die zich bezighoudt met adoptie of pleegkinderen 

6. Overheid (gemeente, andere overheidsorganisatie) 

7. Andere persoon of organisatie, namelijk: 

A0107_and 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "A0107" 
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A0108 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 
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LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem vanzelf spreekt. Zou u dan 

toch, voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies 

hebt (gehad)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. (Ex) Partner 

2. Ander familielid of -leden 

3. Kinderbescherming 

4. School, leerkracht 

5. Overheid (gemeente, onderwijsinspectie, andere autoriteit) 

6. Andere persoon of organisatie, namelijk: 

A0108_and 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "A0108" 
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A0109 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 

 

LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem vanzelf spreekt. Zou u dan 

toch, voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies 

hebt (gehad)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Werkgever 

2. Bestuurder van vervoermiddel (bv. auto, bus, vrachtwagen, brommer) 

3. Winkel, restaurant, café e.d. 

4. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 

5. Andere persoon of organisatie, namelijk: 

A0109_and 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "A0109" 
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A0110 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 

 

LET OP: Het kan zijn dat het antwoord bij uw type probleem vanzelf spreekt. Zou u dan 

toch, voor onze duidelijkheid, willen aangeven met wie u dit probleem/conflict precies 

hebt (gehad)? 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Een bedrijf (bv. winkel, uitgaansgelegenheid enz.) 

2. IND 

3. Politie 

4. Overheid (gemeente, andere autoriteit) 

5. Particulier (bv. kennis, buur, onbekende) 

6. Andere persoon of organisatie, namelijk: 

A0110_and 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "A0110" 
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A0111 

Met wie had (hebt) u dat probleem of conflict? 

 

Kruist u alstublieft de belangrijkste tegenpartij aan. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. (Ex) Partner 

2. Ander familielid of -leden 

3. Buur of buren 

4. Werkgever 

5. Een bedrijf 

6. Overheid 

7. Andere persoon of organisatie, namelijk: 

A0111_and 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "A0111" 
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A0112 

Waar woonde deze belangrijkste tegenpartij / waar was deze gevestigd? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. In Nederland 

2. In het buitenland 

3. Weet ik niet 
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A0113 
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Kunt u ons kort en duidelijk omschrijven waar het probleem of conflict over ging (gaat)? 

  

Answer type: Text 
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A0114 

Was de waarde van de zaak (al is het maar voor een deel en ongeveer) in geld uit te 

drukken? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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A0115_bedrag 

Als u de financiële waarde van de zaak zou moeten schatten, om welk bedrag ging het 

dan voor u? 

 

En gaat deze schatting over één totaalbedrag of gaat het om een vaker terugkerend 

bedrag (bv. een lagere huur of een hogere uitkering)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

Bedrag: 

1. 50 euro of minder 

2. 51-100 euro 

3. 101-250 euro 

4. 251-500 euro 

5. 501-1.000 euro 

6. 1.001-2.500 euro 

7. 2.501-5.000 euro 

8. 5.001-10.000 euro 

9. 10.001-25.000 euro 

10. 25.001-50.000 euro 

11. Meer dan 50.000 euro 

A0115_termijn 

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

Termijn: 

1. Een totaalbedrag 

2. Per week 

3. Per maand 

4. Per kwartaal 

5. Per jaar 
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6. Andere termijn, namelijk: 

A0115_termijn_and 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "A0115_termijn" 
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Deel_V 

In de volgende vragen zullen we het probleem of conflict dat u net hebt omschreven 

voor het gemak steeds HET PROBLEEM noemen. 

 

De (belangrijkste) persoon of organisatie met wie u dat probleem of conflict had (hebt), 

zullen we steeds DE ANDERE PARTIJ noemen. 

  

Answer type: None 
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B0201 

Wanneer u terugdenkt aan HET PROBLEEM, hebt u op enig moment voor advies of 

hulp contact gehad met één of meer van de volgende experts of organisaties? 

 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 persoonlijk(e) advies/hulp voor uw specifieke probleem (in persoon of via e-

mail, telefoon, online) 

 en niet om organisaties voor klacht-, bezwaar-, geschillen- of gerechtelijke 

procedures. 

 Advocaat 

 Brancheorganisatie (bv. de ANVR) 

 Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 

 Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 

 Het Juridisch Loket 

 Kerkelijke/religieuze organisatie 

 Maatschappelijk werk 

 Mediator / (buurt)bemiddelaar 

 Notaris 

 Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 

 Politie 

 Rechtsbijstandsverzekering 

 Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 

 Schuldhulpverleningsorganisatie 

 Sociaal raadsman of -vrouw 

 Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 

 Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 

 Vakbond, beroepsvereniging 

 Vereniging Eigen Huis 

 Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 

 Wets- of rechtswinkel 

 Zorgverlener (bv. huisarts, Arboarts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd 

en Gezin 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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 Andere expert / organisatie 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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B0202 

Met welke expert(s) of organisatie(s) hebt u contact gehad voor advies of hulp? 

 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 persoonlijk(e) advies/hulp voor uw specifieke probleem (in persoon of via e-

mail, telefoon, online) 

 en niet om organisaties voor klacht-, bezwaar-, geschillen- of gerechtelijke 

procedures. 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Advocaat 

2. Brancheorganisatie (bv. de ANVR) 

3. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 

4. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 

5. Het Juridisch Loket 

6. Kerkelijke/religieuze organisatie 

7. Maatschappelijk werk 

8. Mediator / (buurt)bemiddelaar 

9. Notaris 

10. Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 

11. Politie 

12. Rechtsbijstandsverzekering 

13. Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 

14. Schuldhulpverleningsorganisatie 

15. Sociaal raadsman of -vrouw 

16. Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 

17. Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 

18. Vakbond, beroepsvereniging 

19. Vereniging Eigen Huis 

20. Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 

21. Wets- of rechtswinkel 

22. Zorgverlener (bv. huisarts, Arboarts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en 

Gezin) 

23. Andere expert / organisatie, namelijk: 

B0202_and 
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Question type: Inline textfield attached to code 23 of question "B0202" 
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B0203h 

U hebt in de loop van de tijd blijkbaar met ^B0202; experts of organisaties te maken 

gehad. Geef met nummers aan in welke volgorde u met de genoemde organisaties 

contact hebt gehad. Geef de eerste expert of organisatie waarmee u te maken hebt 

gehad een 1 en de laatste een ^B0202;. 

 

1 = eerste expert of organisatie waarmee u te maken hebt gehad 

^B0202; = laatste expert of organisatie waarmee u te maken hebt gehad 

  

Question type: Table 

Answer type: Integer 

Subquestions: 

B0203_1 Advocaat 

B0203_2 Brancheorganisatie (bv. de ANVR) 

B0203_3 Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 

B0203_4 Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 

B0203_5 Het Juridisch Loket 

B0203_6 Kerkelijke/religieuze organisatie 

B0203_7 Maatschappelijk werk 

B0203_8 Mediator / (buurt)bemiddelaar 

B0203_9 Notaris 

B0203_10 Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / politieke partij 

B0203_11 Politie 

B0203_12 Rechtsbijstandsverzekering 

B0203_13 Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 

B0203_14 Schuldhulpverleningsorganisatie 

B0203_15 Sociaal raadsman of -vrouw 

B0203_16 Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 

B0203_17 Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de Rijdende Rechter) 

B0203_18 Vakbond, beroepsvereniging 

B0203_19 Vereniging Eigen Huis 

B0203_20 Verzekering (niet zijnde rechtsbijstandsverzekering) 

B0203_21 Wets- of rechtswinkel 

B0203_22 Zorgverlener (bv. huisarts, Arboarts, psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor 

Jeugd en Gezin 

B0203_23 ^B0202_and; 
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B0206 

Is er, voordat u contact opnam met DE ^F_1e; ADVISEUR (^F_adviseur1;), contact 

geweest tussen u en DE ANDERE PARTIJ om HET PROBLEEM aan te pakken? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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B0207.1 

Hoe bent u ertoe gekomen om met DE ^F_1e; ADVISEUR contact op te nemen? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Zelf bedacht 

2. Door eerdere ervaring 

3. Op advies van partner, familielid, vriend, kennis 

4. Adviseur was familielid, vriend of kennis 

5. Door reclame / berichten in de media 

6. Door informatie op Internet / sociale media 

7. Door lidmaatschap/verzekering (bv. van vakbond, rechtsbijstandsverzekering, 

Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis) 

8. Op advies van een expert of organisatie 

9. Anders, namelijk: 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 

B0207_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 9 of question "B0207.1" 
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B0208.1 

Wat voor soort advies of hulp wilde u, toen u DE ^F_1e; ADVISEUR raadpleegde? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Advies over manieren om het probleem op te lossen 

2. Advies over rechten en plichten 

3. Hulp bij het contact leggen met de andere partij in het conflict 

4. Hulp bij het vinden van een andere expert of organisatie 

5. Hulp bij het contact leggen met een andere expert of organisatie 

6. Advies over juridische procedures (bv. hoe om te gaan met een dagvaarding) 

7. Advies over financiële aspecten 

8. Als bemiddelaar optreden tussen mij en de andere partij 

9. Hulp bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift of het ondernemen van 

juridische stappen 

10. Procesvertegenwoordiger zijn 

11. Geestelijke ondersteuning, psychologische hulp 

12. Ander soort advies of hulp, namelijk: 

B0208_and.1 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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Question type: Inline textfield attached to code 12 of question "B0208.1" 
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B0209h.1 

U hebt aangegeven dat u de volgende vorm(en) van advies of hulp zocht. Hebt u dit 

advies of deze hulp ook gekregen van DE ^F_1e; ADVISEUR? 

  

Question type: Table 

Answer type: Radiobuttons 

Subquestions: 

B0209_1.1 Advies over manieren om het probleem op te lossen 

B0209_2.1 Advies over rechten en plichten 

B0209_3.1 Hulp bij het contact leggen met de andere partij in het conflict 

B0209_4.1 Hulp bij het vinden van een andere expert of organisatie 

B0209_5.1 Hulp bij het contact leggen met een andere expert of organisatie 

B0209_6.1 Advies over juridische procedures (bv. hoe om te gaan met een 

dagvaarding) 

B0209_7.1 Advies over financiële aspecten 

B0209_8.1 Als bemiddelaar optreden tussen mij en de andere partij 

B0209_9.1 Hulp bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift of het ondernemen 

van juridische stappen 

B0209_10.1 Procesvertegenwoordiger zijn 

B0209_11.1 Geestelijke ondersteuning, psychologische hulp 

B0209_12.1 ^B0208_and.1; 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

3. Deels 
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B0210.1 

Dacht DE ^F_1e; ADVISEUR dat er iets aan HET PROBLEEM te doen was? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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B0211.1 

Op welke manier vond het contact met DE ^F_1e; ADVISEUR plaats? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Persoonlijk ontmoet 

2. Telefonisch 
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3. Per e-mail 

4. Via Internet (bv. chat, Skype, e-formulier) 

5. Schriftelijk 

6. Op een andere manier, namelijk: 

B0211_and.1 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "B0211.1" 
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B0212.1 

Hoe vaak hebt u met DE ^F_1e; ADVISEUR contact gehad? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. 1 keer 

2. 2 keer 

3. 3-5 keer 

4. 6-10 keer 

5. 11-15 keer 

6. 16-20 keer 

7. Meer dan 20 keer 

8. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0213.1 

Was het eenvoudig om DE ^F_1e; ADVISEUR te vinden (bijvoorbeeld op het Internet of 

op een andere manier)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel eenvoudig 

2. Eenvoudig 

3. Niet eenvoudig, niet ingewikkeld 

4. Ingewikkeld 

5. Heel ingewikkeld 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0214.1 

In hoeverre kostte het u moeite om in contact te komen met DE ^F_1e; ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Niet of nauwelijks moeite 
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2. Enige moeite 

3. Niet veel, niet weinig moeite 

4. Veel moeite 

5. Heel veel moeite 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0215.1 

Hoe goed luisterde DE ^F_1e; ADVISEUR naar wat u te zeggen had? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Zeer slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Zeer goed 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0216.1 

Hoe respectvol vond u dat DE ^F_1e; ADVISEUR met u omging? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Helemaal niet respectvol 

2. Niet respectvol 

3. Neutraal 

4. Respectvol 

5. Heel respectvol 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0217.1 

Hoe deskundig vond u DE ^F_1e; ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel ondeskundig 

2. Ondeskundig 

3. Niet ondeskundig, niet deskundig 

4. Deskundig 

5. Heel deskundig 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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Page 475 

B0218.1 

Vond u het advies en de hulp die u van DE ^F_1e; ADVISEUR hebt gekregen duidelijk? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel onduidelijk 

2. Onduidelijk 

3. Niet onduidelijk, niet duidelijk 

4. Duidelijk 

5. Heel duidelijk 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0219.1 

Alles bij elkaar, hoe nuttig vond u het advies en de hulp die u van DE ^F_1e; 

ADVISEUR hebt gekregen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Helemaal niet nuttig 

2. Niet nuttig 

3. Niet onnuttig, niet nuttig 

4. Nuttig 

5. Heel nuttig 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0220.1 

Zou u, als u in ongeveer dezelfde situatie terechtkwam, opnieuw contact opnemen 

met DE ^F_1e; ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Nee, zeker niet 

2. Waarschijnlijk niet 

3. Misschien niet, misschien wel 

4. Waarschijnlijk wel 

5. Ja, zeker wel 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0207_intro.2 
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U hebt eerder aangegeven dat u contact hebt gehad met een 2e adviseur 

(^F_adviseur2;). Daarover willen wij wat vragen stellen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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B0207.2 

Hoe bent u ertoe gekomen om met DE 2e ADVISEUR contact op te nemen? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Zelf bedacht 

2. Door eerdere ervaring 

3. Op advies van partner, familielid, vriend, kennis 

4. Adviseur was familielid, vriend of kennis 

5. Door reclame / berichten in de media 

6. Door informatie op Internet / sociale media 

7. Door lidmaatschap/verzekering (bv. van vakbond, rechtsbijstandsverzekering, 

Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis) 

8. Op advies van een expert of organisatie 

9. Anders, namelijk: 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 

B0207_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 9 of question "B0207.2" 
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B0208.2 

Wat voor soort advies of hulp wilde u, toen u DE 2e ADVISEUR raadpleegde? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Advies over manieren om het probleem op te lossen 

2. Advies over rechten en plichten 

3. Hulp bij het contact leggen met de andere partij in het conflict 

4. Hulp bij het vinden van een andere expert of organisatie 

5. Hulp bij het contact leggen met een andere expert of organisatie 

6. Advies over juridische procedures (bv. hoe om te gaan met een dagvaarding) 

7. Advies over financiële aspecten 

8. Als bemiddelaar optreden tussen mij en de andere partij 
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9. Hulp bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift of het ondernemen van 

juridische stappen 

10. Procesvertegenwoordiger zijn 

11. Geestelijke ondersteuning, psychologische hulp 

12. Ander soort advies of hulp, namelijk: 

B0208_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 12 of question "B0208.2" 
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B0209h.2 

U hebt aangegeven dat u de volgende vorm(en) van advies of hulp zocht. Hebt u dit 

advies of deze hulp ook gekregen van DE 2e ADVISEUR? 

  

Question type: Table 

Answer type: Radiobuttons 

Subquestions: 

B0209_1.2 Advies over manieren om het probleem op te lossen 

B0209_2.2 Advies over rechten en plichten 

B0209_3.2 Hulp bij het contact leggen met de andere partij in het conflict 

B0209_4.2 Hulp bij het vinden van een andere expert of organisatie 

B0209_5.2 Hulp bij het contact leggen met een andere expert of organisatie 

B0209_6.2 Advies over juridische procedures (bv. hoe om te gaan met een 

dagvaarding) 

B0209_7.2 Advies over financiële aspecten 

B0209_8.2 Als bemiddelaar optreden tussen mij en de andere partij 

B0209_9.2 Hulp bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift of het ondernemen 

van juridische stappen 

B0209_10.2 Procesvertegenwoordiger zijn 

B0209_11.2 Geestelijke ondersteuning, psychologische hulp 

B0209_12.2 ^B0208_and.2; 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

3. Deels 
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B0210.2 

Dacht DE 2e ADVISEUR dat er iets aan HET PROBLEEM te doen was? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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B0211.2 
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Op welke manier vond het contact met DE 2e ADVISEUR plaats? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Persoonlijk ontmoet 

2. Telefonisch 

3. Per e-mail 

4. Via Internet (bv. chat, Skype, e-formulier) 

5. Schriftelijk 

6. Op een andere manier, namelijk: 

B0211_and.2 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "B0211.2" 
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B0212.2 

Hoe vaak hebt u met DE 2e ADVISEUR contact gehad? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. 1 keer 

2. 2 keer 

3. 3-5 keer 

4. 6-10 keer 

5. 11-15 keer 

6. 16-20 keer 

7. Meer dan 20 keer 

8. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0213.2 

Was het eenvoudig om DE 2e ADVISEUR te vinden (bijvoorbeeld op het Internet of op 

een andere manier)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel eenvoudig 

2. Eenvoudig 

3. Niet eenvoudig, niet ingewikkeld 

4. Ingewikkeld 

5. Heel ingewikkeld 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0214.2 

In hoeverre kostte het u moeite om in contact te komen met DE 2e ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Niet of nauwelijks moeite 

2. Enige moeite 

3. Niet veel, niet weinig moeite 

4. Veel moeite 

5. Heel veel moeite 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0215.2 

Hoe goed luisterde DE 2e ADVISEUR naar wat u te zeggen had? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Zeer slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Zeer goed 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0216.2 

Hoe respectvol vond u dat DE 2e ADVISEUR met u omging? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Helemaal niet respectvol 

2. Niet respectvol 

3. Neutraal 

4. Respectvol 

5. Heel respectvol 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0217.2 

Hoe deskundig vond u DE 2e ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 
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1. Heel ondeskundig 

2. Ondeskundig 

3. Niet ondeskundig, niet deskundig 

4. Deskundig 

5. Heel deskundig 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0218.2 

Vond u het advies en de hulp die u van DE 2e ADVISEUR hebt gekregen duidelijk? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel onduidelijk 

2. Onduidelijk 

3. Niet onduidelijk, niet duidelijk 

4. Duidelijk 

5. Heel duidelijk 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0219.2 

Alles bij elkaar, hoe nuttig vond u het advies en de hulp die u van DE 2e ADVISEUR hebt 

gekregen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Helemaal niet nuttig 

2. Niet nuttig 

3. Niet onnuttig, niet nuttig 

4. Nuttig 

5. Heel nuttig 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0220.2 

Zou u, als u in ongeveer dezelfde situatie terechtkwam, opnieuw contact opnemen 

met DE 2e ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Nee, zeker niet 

2. Waarschijnlijk niet 

3. Misschien niet, misschien wel 
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4. Waarschijnlijk wel 

5. Ja, zeker wel 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0207_intro.3 

U hebt eerder aangegeven dat u contact hebt gehad met een 3e adviseur 

(^F_adviseur3;). Daarover willen wij wat vragen stellen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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B0207.3 

Hoe bent u ertoe gekomen om met DE 3e ADVISEUR contact op te nemen? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Zelf bedacht 

2. Door eerdere ervaring 

3. Op advies van partner, familielid, vriend, kennis 

4. Adviseur was familielid, vriend of kennis 

5. Door reclame / berichten in de media 

6. Door informatie op Internet / sociale media 

7. Door lidmaatschap/verzekering (bv. van vakbond, rechtsbijstandsverzekering, 

Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis) 

8. Op advies van een expert of organisatie 

9. Anders, namelijk: 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 

B0207_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 9 of question "B0207.3" 
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B0208.3 

Wat voor soort advies of hulp wilde u, toen u DE 3e ADVISEUR raadpleegde? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Advies over manieren om het probleem op te lossen 
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2. Advies over rechten en plichten 

3. Hulp bij het contact leggen met de andere partij in het conflict 

4. Hulp bij het vinden van een andere expert of organisatie 

5. Hulp bij het contact leggen met een andere expert of organisatie 

6. Advies over juridische procedures (bv. hoe om te gaan met een dagvaarding) 

7. Advies over financiële aspecten 

8. Als bemiddelaar optreden tussen mij en de andere partij 

9. Hulp bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift of het ondernemen van 

juridische stappen 

10. Procesvertegenwoordiger zijn 

11. Geestelijke ondersteuning, psychologische hulp 

12. Ander soort advies of hulp, namelijk: 

B0208_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 12 of question "B0208.3" 

 
Page 496 

B0209h.3 

U hebt aangegeven dat u de volgende vorm(en) van advies of hulp zocht. Hebt u dit 

advies of deze hulp ook gekregen van DE 3e ADVISEUR? 

  

Question type: Table 

Answer type: Radiobuttons 

Subquestions: 

B0209_1.3 Advies over manieren om het probleem op te lossen 

B0209_2.3 Advies over rechten en plichten 

B0209_3.3 Hulp bij het contact leggen met de andere partij in het conflict 

B0209_4.3 Hulp bij het vinden van een andere expert of organisatie 

B0209_5.3 Hulp bij het contact leggen met een andere expert of organisatie 

B0209_6.3 Advies over juridische procedures (bv. hoe om te gaan met een 

dagvaarding) 

B0209_7.3 Advies over financiële aspecten 

B0209_8.3 Als bemiddelaar optreden tussen mij en de andere partij 

B0209_9.3 Hulp bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift of het ondernemen 

van juridische stappen 

B0209_10.3 Procesvertegenwoordiger zijn 

B0209_11.3 Geestelijke ondersteuning, psychologische hulp 

B0209_12.3 ^B0208_and.3; 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

3. Deels 
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B0210.3 

Dacht DE 3e ADVISEUR dat er iets aan HET PROBLEEM te doen was? 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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B0211.3 

Op welke manier vond het contact met DE 3e ADVISEUR plaats? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Persoonlijk ontmoet 

2. Telefonisch 

3. Per e-mail 

4. Via Internet (bv. chat, Skype, e-formulier) 

5. Schriftelijk 

6. Op een andere manier, namelijk: 

B0211_and.3 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "B0211.3" 
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B0212.3 

Hoe vaak hebt u met DE 3e ADVISEUR contact gehad? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. 1 keer 

2. 2 keer 

3. 3-5 keer 

4. 6-10 keer 

5. 11-15 keer 

6. 16-20 keer 

7. Meer dan 20 keer 

8. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0213.3 

Was het eenvoudig om DE 3e ADVISEUR te vinden (bijvoorbeeld op het Internet of op 

een andere manier)? 

  

Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 

1. Heel eenvoudig 

2. Eenvoudig 

3. Niet eenvoudig, niet ingewikkeld 

4. Ingewikkeld 

5. Heel ingewikkeld 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0214.3 

In hoeverre kostte het u moeite om in contact te komen met DE 3e ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Niet of nauwelijks moeite 

2. Enige moeite 

3. Niet veel, niet weinig moeite 

4. Veel moeite 

5. Heel veel moeite 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0215.3 

Hoe goed luisterde DE 3e ADVISEUR naar wat u te zeggen had? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Zeer slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Zeer goed 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0216.3 

Hoe respectvol vond u dat DE 3e ADVISEUR met u omging? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Helemaal niet respectvol 

2. Niet respectvol 

3. Neutraal 

4. Respectvol 
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5. Heel respectvol 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0217.3 

Hoe deskundig vond u DE 3e ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel ondeskundig 

2. Ondeskundig 

3. Niet ondeskundig, niet deskundig 

4. Deskundig 

5. Heel deskundig 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0218.3 

Vond u het advies en de hulp die u van DE 3e ADVISEUR hebt gekregen duidelijk? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel onduidelijk 

2. Onduidelijk 

3. Niet onduidelijk, niet duidelijk 

4. Duidelijk 

5. Heel duidelijk 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0219.3 

Alles bij elkaar, hoe nuttig vond u het advies en de hulp die u van DE 3e ADVISEUR hebt 

gekregen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Helemaal niet nuttig 

2. Niet nuttig 

3. Niet onnuttig, niet nuttig 

4. Nuttig 

5. Heel nuttig 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0220.3 

Zou u, als u in ongeveer dezelfde situatie terechtkwam, opnieuw contact opnemen 

met DE 3e ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Nee, zeker niet 

2. Waarschijnlijk niet 

3. Misschien niet, misschien wel 

4. Waarschijnlijk wel 

5. Ja, zeker wel 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0207_intro.4 

U hebt eerder aangegeven dat u contact hebt gehad met een 4e adviseur 

(^F_adviseur4;). Daarover willen wij wat vragen stellen. 

 

Klikt u alstublieft op 'Verder' om door te gaan. 

  

Answer type: None 
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B0207.4 

Hoe bent u ertoe gekomen om met DE 4e ADVISEUR contact op te nemen? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Zelf bedacht 

2. Door eerdere ervaring 

3. Op advies van partner, familielid, vriend, kennis 

4. Adviseur was familielid, vriend of kennis 

5. Door reclame / berichten in de media 

6. Door informatie op Internet / sociale media 

7. Door lidmaatschap/verzekering (bv. van vakbond, rechtsbijstandsverzekering, 

Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis) 

8. Op advies van een expert of organisatie 

9. Anders, namelijk: 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 

B0207_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 9 of question "B0207.4" 
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B0208.4 

Wat voor soort advies of hulp wilde u, toen u DE 4e ADVISEUR raadpleegde? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Advies over manieren om het probleem op te lossen 

2. Advies over rechten en plichten 

3. Hulp bij het contact leggen met de andere partij in het conflict 

4. Hulp bij het vinden van een andere expert of organisatie 

5. Hulp bij het contact leggen met een andere expert of organisatie 

6. Advies over juridische procedures (bv. hoe om te gaan met een dagvaarding) 

7. Advies over financiële aspecten 

8. Als bemiddelaar optreden tussen mij en de andere partij 

9. Hulp bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift of het ondernemen van 

juridische stappen 

10. Procesvertegenwoordiger zijn 

11. Geestelijke ondersteuning, psychologische hulp 

12. Ander soort advies of hulp, namelijk: 

B0208_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 12 of question "B0208.4" 
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B0209h.4 

U hebt aangegeven dat u de volgende vorm(en) van advies of hulp zocht. Hebt u dit 

advies of deze hulp ook gekregen van DE 4e ADVISEUR? 

  

Question type: Table 

Answer type: Radiobuttons 

Subquestions: 

B0209_1.4 Advies over manieren om het probleem op te lossen 

B0209_2.4 Advies over rechten en plichten 

B0209_3.4 Hulp bij het contact leggen met de andere partij in het conflict 

B0209_4.4 Hulp bij het vinden van een andere expert of organisatie 

B0209_5.4 Hulp bij het contact leggen met een andere expert of organisatie 

B0209_6.4 Advies over juridische procedures (bv. hoe om te gaan met een 

dagvaarding) 

B0209_7.4 Advies over financiële aspecten 

B0209_8.4 Als bemiddelaar optreden tussen mij en de andere partij 

B0209_9.4 Hulp bij het indienen van een klacht of bezwaarschrift of het ondernemen 

van juridische stappen 

B0209_10.4 Procesvertegenwoordiger zijn 

B0209_11.4 Geestelijke ondersteuning, psychologische hulp 

B0209_12.4 ^B0208_and.4; 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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3. Deels 
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B0210.4 

Dacht DE 4e ADVISEUR dat er iets aan HET PROBLEEM te doen was? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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B0211.4 

Op welke manier vond het contact met DE 4e ADVISEUR plaats? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Persoonlijk ontmoet 

2. Telefonisch 

3. Per e-mail 

4. Via Internet (bv. chat, Skype, e-formulier) 

5. Schriftelijk 

6. Op een andere manier, namelijk: 

B0211_and.4 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "B0211.4" 
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B0212.4 

Hoe vaak hebt u met DE 4e ADVISEUR contact gehad? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. 1 keer 

2. 2 keer 

3. 3-5 keer 

4. 6-10 keer 

5. 11-15 keer 

6. 16-20 keer 

7. Meer dan 20 keer 

8. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0213.4 

Was het eenvoudig om DE 4e ADVISEUR te vinden (bijvoorbeeld op het Internet of op 

een andere manier)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel eenvoudig 

2. Eenvoudig 

3. Niet eenvoudig, niet ingewikkeld 

4. Ingewikkeld 

5. Heel ingewikkeld 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0214.4 

In hoeverre kostte het u moeite om in contact te komen met DE 4e ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Niet of nauwelijks moeite 

2. Enige moeite 

3. Niet veel, niet weinig moeite 

4. Veel moeite 

5. Heel veel moeite 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0215.4 

Hoe goed luisterde DE 4e ADVISEUR naar wat u te zeggen had? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Zeer slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Zeer goed 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0216.4 

Hoe respectvol vond u dat DE 4e ADVISEUR met u omging? 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Helemaal niet respectvol 

2. Niet respectvol 

3. Neutraal 

4. Respectvol 

5. Heel respectvol 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0217.4 

Hoe deskundig vond u DE 4e ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel ondeskundig 

2. Ondeskundig 

3. Niet ondeskundig, niet deskundig 

4. Deskundig 

5. Heel deskundig 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 

 
Page 520 

B0218.4 

Vond u het advies en de hulp die u van DE 4e ADVISEUR hebt gekregen duidelijk? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel onduidelijk 

2. Onduidelijk 

3. Niet onduidelijk, niet duidelijk 

4. Duidelijk 

5. Heel duidelijk 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0219.4 

Alles bij elkaar, hoe nuttig vond u het advies en de hulp die u van DE 4e ADVISEUR hebt 

gekregen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Helemaal niet nuttig 

2. Niet nuttig 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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3. Niet onnuttig, niet nuttig 

4. Nuttig 

5. Heel nuttig 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0220.4 

Zou u, als u in ongeveer dezelfde situatie terechtkwam, opnieuw contact opnemen 

met DE 4e ADVISEUR? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Nee, zeker niet 

2. Waarschijnlijk niet 

3. Misschien niet, misschien wel 

4. Waarschijnlijk wel 

5. Ja, zeker wel 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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B0204 

Hebt u geprobeerd met één of meer van de onderstaande experts of organisaties contact 

te krijgen of hierover nagedacht, maar is dat contact niet tot stand gekomen? 

 

U kunt meerdere antwoorden geven 

 

LET OP: Het gaat hierbij om: 

 persoonlijk(e) advies/hulp voor uw specifieke probleem (in persoon of via e-

mail, telefoon, online) 

 en niet om organisaties voor klacht-, bezwaar-, geschillen- of gerechtelijke 

procedures. 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

0. Geen van onderstaande 

1. Advocaat 

2. Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, of een andere) 

3. Gerechtsdeurwaarder, incassobureau 

4. Het Juridisch Loket 

5. Mediator / (buurt)bemiddelaar 

6. Notaris 

7. Politie 

8. Rechtsbijstandsverzekering 

9. Rechtskundig adviseur / adviesbureau / hypotheekadviseur 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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10. Schuldhulpverleningsorganisatie 

11. Sociaal raadsman of -vrouw 

12. Telefonische helpdesk van ConsuWijzer 

13. Vakbond, beroepsvereniging 

14. Wets- of rechtswinkel 
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B0205_1 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een advocaat of hierover nagedacht. 

Kunt u aangeven waarom u geen contact hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_1_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_1" 
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B0205_2 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een consumentenvereniging 

(Consumentenbond, ANWB, of een andere) of hierover nagedacht. Kunt u aangeven 

waarom u geen contact hebt gehad? 



 

Geschilbeslechting 196/513 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_2_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_2" 
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B0205_3 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een gerechtsdeurwaarder of 

incassobureau of hierover nagedacht. Kunt u aangeven waarom u geen contact hebt 

gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 
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7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_3_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_3" 
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B0205_4 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met het Juridisch Loket of hierover 

nagedacht. Kunt u aangeven waarom u geen contact hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 



 

Geschilbeslechting 198/513 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_4_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_4" 
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B0205_5 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een mediator  / 

(buurt)bemiddelaar of hierover nagedacht. Kunt u aangeven waarom u geen contact 

hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_5_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_5" 
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U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een notaris of hierover nagedacht. Kunt u 

aangeven waarom u geen contact hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_6_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_6" 
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B0205_7 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met de politie of hierover nagedacht. Kunt u 

aangeven waarom u geen contact hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 
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6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_7_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_7" 
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B0205_8 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een rechtsbijstandsverzekering of 

hierover nagedacht. Kunt u aangeven waarom u geen contact hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 
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17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_8_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_8" 
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B0205_9 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een rechtskundig 

adviseur/adviesbureau/hypotheekadviseur of hierover nagedacht. Kunt u 

aangeven waarom u geen contact hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_9_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_9" 
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B0205_10 
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U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een 

schuldhulpverleningsorganisatie of hierover nagedacht. Kunt u aangeven waarom u 

geen contact hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_10_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_10" 
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B0205_11 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een sociaal raadsman of -vrouw of 

hierover nagedacht. Kunt u aangeven waarom u geen contact hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 
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5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_11_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_11" 
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B0205_12 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met de telefonische helpdesk van 

ConsuWijzer of hierover nagedacht. Kunt u aangeven waarom u geen contact hebt 

gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 
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15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_12_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_12" 
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B0205_13 

U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een vakbond of beroepsvereniging of 

hierover nagedacht. Kunt u aangeven waarom u geen contact hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_13_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_13" 
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B0205_14 
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U hebt geprobeerd om contact te krijgen met een wets- of rechtswinkel of hierover 

nagedacht. Kunt u aangeven waarom u geen contact hebt gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Slechte bereikbaarheid (bv. wachttijden, openingstijden, niet opnemen telefoon, 

geen reactie via e-mail of Internet) 

2. Geen beschikbare expert of organisatie in de buurt 

3. Ik dacht dat die expert of organisatie me niet kon of zou helpen 

4. Ik twijfelde over de kwaliteit van het advies van de expert of organisatie 

5. Ik dacht dat het te veel tijd en moeite zou kosten 

6. Ik dacht dat het te veel geld zou kosten 

7. Ik dacht dat het te veel emoties zou oprakelen / dat het emotioneel te zwaar zou 

zijn 

8. Ik dacht dat het de relatie met de andere partij zou beschadigen 

9. Ik voelde me niet sterk genoeg 

10. Ik wilde geen lange juridische procedures 

11. Ik dacht dat er niets aan het probleem gedaan kon worden 

12. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

13. Uit schaamte, verlegenheid 

14. Ik voel me niet thuis in die wereld 

15. Ik dacht dat ik beter kon afwachten wat er zou gebeuren 

16. De andere partij in het conflict nam al contact met mij op 

17. Het was niet meer nodig, het probleem heeft zichzelf opgelost 

18. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

19. Anders, namelijk: 

B0205_14_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "B0205_14" 
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C0301 

Is er contact geweest tussen u en DE ANDERE PARTIJ om HET PROBLEEM aan te 

pakken? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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C0302 
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Hebt u nog wat anders ondernomen om HET PROBLEEM aan te pakken? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Een schriftelijke klacht ingediend (bv. bij een klachtencommissie, ombudsman) 

2. Een bezwaarschrift ingediend bij een overheidsorganisatie (bv. gemeente, 

Belastingdienst, UWV) 

3. Een gerechtelijke procedure begonnen (bv. bij de rechtbank, gerechtshof, Centrale 

Raad van Beroep, Raad van State) 

4. Een zaak begonnen bij de Huurcommissie 

5. Een zaak begonnen bij een geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, Energie en 

Water, Kifid, SKGZ, enz.) 

6. Een beroep gedaan op een tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg) 

7. Een beroep gedaan op een arbitragecommissie (bv. Raad van Arbitrage voor de 

Bouw) 

8. Gebruik gemaakt van een online klachtenprocedure (bv. via eBay of Paypal, e-Court 

/ online arbitrage) 

9. Iets anders, namelijk: 

10. Nee, maar de andere partij heeft wel stappen tegen mij ondernomen 

11. Nee, niets van het bovenstaande 

C0302_and 

Question type: Inline textfield attached to code 9 of question "C0302" 
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C0303 

Bent u nog van plan iets te ondernemen in verband met HET PROBLEEM? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Nee, zeker niet 

2. Waarschijnlijk niet 

3. Misschien niet, misschien wel 

4. Waarschijnlijk wel 

5. Ja, zeker wel 
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C0304 

Alles bij elkaar, hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u bereikt wat u wilt? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel onwaarschijnlijk 
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2. Onwaarschijnlijk 

3. Niet onwaarschijnlijk, niet waarschijnlijk 

4. Waarschijnlijk 

5. Heel waarschijnlijk 
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C0305 

Waarom bent u niet van plan om nog iets te ondernemen? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Het probleem heeft zichzelf opgelost 

2. Het is niet de moeite waard om door te gaan 

3. Er kan niets meer aan gedaan worden 

4. Ik heb genoeg van de hele zaak 

5. Het kost te veel tijd en moeite 

6. Het kost te veel geld 

7. Ik wil geen lange juridische procedures 

8. Ik wil de relatie met de andere partij niet beschadigen 

9. Door eerdere slechte ervaringen 

10. Ik wacht liever af wat er gaat gebeuren 

11. Ik weet niet wat ik nog kan doen 

12. Ik weet niet hoe ik dat aan moet pakken 

13. Iets anders, namelijk: 

C0305_and 

Question type: Inline textfield attached to code 13 of question "C0305" 
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D0401 

Wanneer u terugdenkt aan het moment waarop u voor het eerst besloot om iets aan HET 

PROBLEEM te gaan doen, wat was toen het belangrijkste dat u wilde bereiken? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Een bepaald geldbedrag ontvangen van de andere partij 

2. Kwijtschelding van (een deel van) een rekening of vordering 

3. Vervanging of reparatie van een product of betere service of hulp 

4. Andere arbeidsomstandigheden 

5. Andere woonomstandigheden 

6. Verdeling van spullen 

7. Afspraken over de zorg en omgang met kinderen 

8. Gedragsverandering bij de andere partij (bv. stoppen geluidsoverlast, straatverbod) 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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9. Een uitleg van de andere partij 

10. Een positieve / andere beslissing van de overheid of overheidsorganisatie (bv. WOZ-

waarde, bestemmingsplan, uitkering) 

11. Verbetering van de relatie met de andere partij 

12. Voorkomen dat het nog een keer gebeurt 

13. Voorkomen dat het iemand anders overkomt 

14. Gerechtigheid / opkomen voor je eigen rechten 

15. Excuses 

16. Een oordeel over wie schuldig is 

17. Eigen onschuld bewijzen 

18. In het openbaar bekend maken van de schuldige 

19. Iets anders, namelijk: 

D0401_and 

Question type: Inline textfield attached to code 19 of question "D0401" 
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D0402 

Hebt u dat doel bereikt? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja, volledig 

2. Voor een deel 

3. Nee 

4. Het is nog te vroeg om dat te zeggen 
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D0403 

Alles bij elkaar, toen u voor het eerst besloot om iets aan HET PROBLEEM te gaan doen, 

hoe waarschijnlijk was het volgens u dat u zou bereiken wat u wilde? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel onwaarschijnlijk 

2. Onwaarschijnlijk 

3. Niet onwaarschijnlijk, maar ook niet waarschijnlijk 

4. Waarschijnlijk 

5. Heel waarschijnlijk 
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E0501 
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Hebt u, voordat er een officiële procedure begon, overeenstemming bereikt met DE 

ANDERE PARTIJ? 

 

LET OP: Onder een officiële procedure rekenen we hier: 

 een schriftelijke klacht bij een klachtencommissie, ombudsman 

 een bezwaarschrift bij een overheidsorgaan (bv. gemeente, Belastingdienst, 

UWV, DUO) 

 een gerechtelijke procedure (bv. bij de rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad 

van Beroep, Raad van State) 

 een zaak bij de Huurcommissie 

 een zaak bij een geschillencommissie (bv. Reizen, Telecommunicatiediensten, 

Energie en Water, Kifid, SKGZ, enz.) 

 een zaak bij een tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg) 

 een zaak bij een arbitragecommissie (bv. Raad van Arbitrage voor de Bouw) 

 een online klachtenprocedure (bv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Voor een deel 

3. Nee (bv. geen afspraken, of pas later, of probleem is anders opgelost) 
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E0502 

Hebt u of de andere partij geprobeerd om overeenstemming te bereiken? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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F0601 

Hebt u bij het aanpakken van HET PROBLEEM te maken (gehad) met mediation? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja, met mediation die niet online gebeurde 

2. Ja, met online mediation 

3. Nee 

4. Nog niet, maar het is wel binnenkort gepland 
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F0602 
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Kunt u aangeven waarom u geen gebruik hebt gemaakt van mediation? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ik wist er weinig of niets van af 

2. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

3. Ik verwachtte meer van een andere aanpak 

4. De andere partij wilde niet 

5. Ik had geen vertrouwen in de andere partij 

6. Ik verwachtte niet dat overleg met de andere partij zou helpen 

7. Het was niet meer nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

8. Het probleem heeft zichzelf opgelost 

9. Er kon niets meer aan gedaan worden 

10. Het probleem was de moeite niet waard 

11. Het zou te veel tijd en moeite kosten 

12. Het zou te veel geld kosten 

13. Door eerdere slechte ervaring met mediation 

14. Iets anders, namelijk: 

F0602_and 

Question type: Inline textfield attached to code 14 of question "F0602" 
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F0603 

Hoe bent u bij mediation terechtgekomen? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Zelf bedacht 

2. Via informatie op Internet / sociale media 

3. Via de andere partij 

4. Via familie, vrienden of kennissen 

5. Via mijn werkgever 

6. Doorgestuurd via Het Juridisch Loket 

7. Doorgestuurd via een website, bv. Echtscheidingsplan.nl 

8. Doorgestuurd via de advocaat 

9. Doorgestuurd via de rechtbank / rechter 

10. Doorgestuurd via de sociale raadsman of -vrouw 

11. Doorgestuurd via de politie of meldpunt (bv. huiselijkgeweld.nl, Meldpunt 

kindermishandeling) 

12. Anders, namelijk: 

F0603_and 
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Question type: Inline textfield attached to code 12 of question "F0603" 
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F0604 

Kunt u aangeven waarom u hebt gekozen voor mediation? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ik verwachtte zo een snelle oplossing te vinden 

2. Ik verwachtte zo een goede oplossing te vinden 

3. Ik wilde controle hebben over de oplossing 

4. Op advies van de expert / organisatie die mij heeft doorgestuurd 

5. Door eerdere ervaring met mediation 

6. De mogelijkheid om mijn verhaal te doen / te overleggen met de andere partij 

7. Ik verwachtte zo de minste kosten te hoeven maken 

8. Om de relatie met de andere partij te verbeteren of goed te houden 

9. Anders, namelijk: 

F0604_and 

Question type: Inline textfield attached to code 9 of question "F0604" 
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F0605 

Was u vooraf goed geïnformeerd over wat er tijdens de mediation zou gebeuren? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Heel goed 
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F0606 

Kon u de mediationbijeenkomst(en) goed volgen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 
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4. Goed 

5. Heel goed 
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F0607 

Kon u tijdens de mediationbijeenkomst(en) voldoende zeggen of aangeven wat u wilde? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Volstrekt onvoldoende 

2. Onvoldoende 

3. Niet onvoldoende, niet voldoende 

4. Voldoende 

5. Meer dan voldoende 
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F0608 

Waren er volgens u belangrijke punten over HET PROBLEEM die niet besproken zijn 

tijdens de mediationbijeenkomst(en)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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F0609 

Hoe goed begreep de mediator de inhoud van de zaak? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Heel goed 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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F0610 

Was de mediator volgens u onpartijdig? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 
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1. Ja 

2. Nee, hij/zij koos mijn kant 

3. Nee, hij/zij koos de kant van de andere partij 

4. Zou ik niet kunnen zeggen 
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F0611 

Zou u, als u in ongeveer dezelfde situatie terechtkwam, opnieuw voor mediation kiezen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Nee, zeker niet 

2. Waarschijnlijk niet 

3. Misschien niet, misschien wel 

4. Waarschijnlijk wel 

5. Ja, zeker 
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F0612 

Is er aan het eind van de mediation overeenstemming bereikt met DE ANDERE PARTIJ? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Voor een deel 

3. Nee 

4. Niet van toepassing, mediation loopt nog 
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G0701 

Voor het oplossen van problemen kan ook een zaak worden gestart bij een organisatie 

die een beslissing neemt. We noemen dit in het vervolg het starten van een procedure. 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 een schriftelijke klacht bij een klachtencommissie, ombudsman 

 een bezwaarschrift bij een overheidsorgaan (bv. gemeente, Belastingdienst, 

UWV, DUO) 

 een gerechtelijke procedure (bv. bij de rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad 

van Beroep, Raad van State) 

 een zaak bij de Huurcommissie 

 een zaak bij een geschillencommissie (bv. Reizen, Telecommunicatiediensten, 

Energie en Water, Kifid, SKGZ, enz.) 

 een zaak bij een tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg) 

 een zaak bij een arbitragecommissie (bv. Raad van Arbitrage voor de Bouw) 

 een online klachtenprocedure (bv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 
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Is er bij het aanpakken van HET PROBLEEM ooit een zaak gestart bij één van deze 

organisaties? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

3. Nog niet, maar wel binnenkort gepland 
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G0702 

Kunt u aangeven waarom u geen zaak hebt gestart bij één van deze organisaties? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ik wist er weinig of niets van af 

2. Ik wist niet hoe ik dat aan moest pakken 

3. Het was niet nodig, ik kon het probleem zelf oplossen 

4. Het probleem heeft zichzelf opgelost 

5. Er kon niets meer aan gedaan worden 

6. Het probleem was de moeite niet waard 

7. Ik verwachtte niet dat zo’n aanpak zou helpen 

8. Ik verwachtte meer van een andere aanpak 

9. Eerdere slechte ervaring met deze aanpak 

10. Het zou te veel tijd en moeite kosten 

11. Het zou te veel geld kosten 

12. Ik wilde de relatie met de andere partij niet schaden 

13. Op advies van een expert / organisatie 

14. Iets anders, namelijk: 

G0702_and 

Question type: Inline textfield attached to code 14 of question "G0702" 
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G0703 

Kunt u aangeven waarom u terecht bent gekomen bij één of meer van deze 

organisaties? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Het was de enige manier om het geschil op te lossen 

2. Ik verwachtte zo een goede oplossing te bereiken 
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3. Ik verwachtte zo een snelle oplossing te bereiken 

4. Ik verwachtte zo de minste kosten te hoeven maken 

5. Ik verwachtte zo goed mijn verhaal te kunnen doen 

6. Ik wilde een uitspraak van een onafhankelijke derde 

7. Ik wilde een uitspraak van de rechter 

8. Eerdere ervaring met deze aanpak 

9. Op advies van een expert / organisatie 

10. Ik heb niet zelf voor de procedure gekozen, dat heeft de andere partij gedaan 

11. Anders, namelijk: 

G0703_and 

Question type: Inline textfield attached to code 11 of question "G0703" 
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G0704 

Aan welke organisatie(s) is HET PROBLEEM voorgelegd? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Klachtencommissie, ombudsman 

2. Bezwaarschriftencommissie bij overheidsorgaan (bv. gemeente, Belastingdienst, 

UWV, DUO) 

3. Rechtbank 

4. Gerechtshof 

5. Centrale Raad van Beroep 

6. Raad van State 

7. Hoge Raad 

8. Huurcommissie 

9. Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid, SKGZ, enz.) 

10. Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg) 

11. Arbitragecommissie (bv. Raad van Arbitrage voor de Bouw) 

12. Een online klachtenprocedure (bv. via eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage) 

13. Andere organisatie, namelijk: 

G0704_and 

Question type: Inline textfield attached to code 13 of question "G0704" 
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G0705h 

U hebt blijkbaar met ^G0704; van deze organisaties te maken gehad. Geef met 

nummers aan in welke volgorde HET PROBLEEM bij deze organisaties aan de orde is 

geweest. Geef de eerste organisatie waarmee u te maken hebt gehad een 1 en de 
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laatste een ^G0704;. 

 

1 = eerste organisatie waarmee u te maken hebt gehad 

^G0704; = laatste organisatie waarmee u te maken hebt gehad 

  

Question type: Table 

Answer type: Integer 

Subquestions: 

G0705_1 Klachtencommissie, ombudsman 

G0705_2 Bezwaarschriftencommissie bij overheidsorgaan (bv. gemeente, 

Belastingdienst, UWV, DUO) 

G0705_3 Rechtbank 

G0705_4 Gerechtshof 

G0705_5 Centrale Raad van Beroep 

G0705_6 Raad van State 

G0705_7 Hoge Raad 

G0705_8 Huurcommissie 

G0705_9 Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, Energie en Water, Kifid, SKGZ, 

enz.) 

G0705_10 Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg) 

G0705_11 Arbitragecommissie (bv. Raad van Arbitrage voor de Bouw) 

G0705_12 Een online klachtenprocedure (bv. via eBay of Paypal, e-Court / online 

arbitrage) 

G0705_13 ^G0704_and; 
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G0706_intro 

De volgende vragen gaan alleen over uw ervaringen met en uw mening over de laatste 

organisatie waarbij uw probleem aan de orde is geweest (^F_laatsteorg;). 

  

Answer type: None 
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G0706 

Hebt u bij de procedure rechtshulp (gehad) van een advocaat, 

rechtsbijstandsverzekeraar of andere juridisch expert? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja, van een advocaat (niet van of via een rechtsbijstandsverzekeraar) 

2. Ja, van (een advocaat van of via) een rechtsbijstandsverzekeraar 

3. Ja, van een andere juridische expert 

4. Nee, geen rechtshulp (gehad) 
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G0707 

Waarom hebt u geen rechtshulp (gehad)? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 
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Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ik vond dat ik goed voor mijzelf kon opkomen 

2. Ik kreeg het advies om het zelf te doen 

3. Ik vond het te duur 

4. Ik kon het niet betalen 

5. Ik vond het niet nodig 

6. Anders, namelijk: 

G0707_and 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "G0707" 
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G0708 

Was u/bent u volgens u in het nadeel omdat u geen rechtshulp had/hebt? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

3. Zou ik niet kunnen zeggen 

 
Page 569 

G0709 

Hoe goed kwam/komt deze rechtshulpverlener voor u op? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Heel goed 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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G0710 

Hoe makkelijk vond/vindt u de procedure bij deze organisatie? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel makkelijk 

2. Makkelijk 
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3. Niet makkelijk en niet moeilijk 

4. Moeilijk 

5. Heel moeilijk 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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G0711 

Wie is de procedure bij deze organisatie begonnen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ik 

2. De andere partij 

3. Beide 
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G0712 

Bent u de procedure gestart via een digitaal loket (bv. digitaal loket bestuursrecht, 

digitaal loket Geschillencommissie)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet ik niet 
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G0713 

Is of zijn er zittingen geweest van de organisatie waarbij HET PROBLEEM aan de orde is 

geweest? 

 

LET OP: Het maakt daarbij niet uit of u er zelf (altijd) bij bent geweest. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

3. Nog niet, maar wel binnenkort gepland 
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G0714 

Wij willen graag wat meer weten over die zitting(en); over wat er gebeurde en wat u 

ervan vond. 
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Was u zelf (voor een deel) bij de zitting(en)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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G0715 

Heeft de rechtshulpverlener op de zitting(en) namens u gesproken? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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G0716 

Was u vooraf goed geïnformeerd over wat er tijdens de zitting(en) zou gebeuren? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Heel goed 
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G0717 

Kon u de zitting(en) goed volgen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Heel goed 
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G0718 

Kon u tijdens de zitting(en) voldoende zeggen wat u wilde? 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Volstrekt onvoldoende 

2. Onvoldoende 

3. Niet voldoende, niet onvoldoende 

4. Voldoende 

5. Meer dan voldoende 
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G0719 

Heeft de organisatie in deze zaak een beslissing genomen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

3. Nog niet, de zaak loopt nog 
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G0720 

Hebt u op enig moment overeenstemming bereikt met DE ANDERE PARTIJ? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Voor een deel 

3. Nee 
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G0721 

Waarom werd op dat moment overeenstemming bereikt, in plaats van te wachten op 

een beslissing van de organisatie? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Dat leverde sneller resultaat 

2. Dat leverde naar verwachting een beter resultaat 

3. Dat leverde naar verwachting een ander resultaat 

4. Ik wilde controle houden over de oplossing 

5. Op advies van mijn belangenbehartiger/adviseur 

6. Om de kosten te beperken 

7. Ik wilde de relatie met de andere partij niet verder in gevaar brengen 
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8. Ik kreeg een goed aanbod/kreeg gelijk van de andere partij 

9. Anders, namelijk: 

G0721_and 

Question type: Inline textfield attached to code 9 of question "G0721" 
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G0722 

Hebt u de zaak gewonnen of verloren? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Helemaal verloren 

2. Voor het grootste deel verloren 

3. Voor een deel verloren, voor een deel gewonnen 

4. Voor het grootste deel gewonnen 

5. Helemaal gewonnen 

6. Anders, namelijk: 

G0722_and 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "G0722" 
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G0723 

Hoe duidelijk legde de organisatie de reden(en) voor de beslissing uit? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel onduidelijk 

2. Onduidelijk 

3. Niet onduidelijk, niet duidelijk 

4. Duidelijk 

5. Heel duidelijk 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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G0724 

Wat is volgens u de reden dat u niet vóór de beslissing van de 

organisatie overeenstemming hebt bereikt met DE ANDERE PARTIJ? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 



 

Geschilbeslechting 222/513 

1. De standpunten lagen te ver uiteen 

2. Communicatieproblemen; we konden niet goed met elkaar praten 

3. Andere conflicten die meespeelden 

4. We hadden geen vertrouwen in elkaar 

5. De andere partij gaf het probleem / de schuld niet toe 

6. De andere partij kwam beloftes niet na 

7. De andere partij liet niets van zich horen, reageerde niet 

8. We hebben wel (deels) een oplossing gevonden, maar hadden een beslissing van de 

organisatie nodig 

9. Niet van toepassing, het ging om een bezwaarprocedure 

10. Niet van toepassing, had een rechterlijke uitspraak nodig 

11. Anders, namelijk: 

G0724_and 

Question type: Inline textfield attached to code 11 of question "G0724" 
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G0725 

Hebt u, ná de (laatste) beslissing van de organisatie , nog een andere 

overeenstemming  met DE ANDERE PARTIJ bereikt? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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G0726 

Waren er volgens u belangrijke punten over HET PROBLEEM die niet besproken zijn 

tijdens de procedure? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

3. Zou ik niet kunnen zeggen 
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G0727 

Hoe goed begreep de organisatie de inhoud van de zaak? 

  

Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 

1. Heel slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Heel goed 

6. Zou ik niet kunnen zeggen 
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G0728 

Was de organisatie volgens u onpartijdig? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, hij/zij trok mij voor 

3. Nee, hij/zij trok de andere partij voor 

4. Zou ik niet kunnen zeggen 
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G0729 

Zou u, als u in de toekomst ongeveer dezelfde situatie zou meemaken, naar deze 

organisatie gaan? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja, zeker 

2. Waarschijnlijk wel 

3. Misschien wel, misschien niet 

4. Waarschijnlijk niet 

5. Nee, zeker niet 
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H0801_intro 

Hulp vragen aan adviseurs en de behandeling van een probleem in een officiële 

procedure kost vaak geld. Voor het gemak zullen we die kosten juridische 

kosten noemen. 

 

Die juridische kosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: 

 de rekening van de rechtshulpverlener (bv. advocaat) 

 de griffierechten 

 de kosten van getuigen/experts 

 eigen bijdragen (bv. voor gesubsidieerde rechtshulp, of bedrag voor eigen risico) 

 het klachtengeld bij een geschillencommissie 

 de rekening van een arbitragecommissie 
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 enz. 

  

Answer type: None 
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H0801 

Even los van de vraag wie die kosten uiteindelijk heeft betaald, hebt u bij het aanpakken 

van HET PROBLEEM te maken gehad met juridische kosten? 

 

Die juridische kosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: 

 de rekening van de rechtshulpverlener (bv. advocaat) 

 de griffierechten 

 de kosten van getuigen/experts 

 eigen bijdragen (bv. voor gesubsidieerde rechtshulp, of bedrag voor eigen risico) 

 het klachtengeld bij een geschillencommissie 

 de rekening van een arbitragecommissie 

 enz. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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H0802 

Hebt u die juridische kosten helemaal zelf moeten betalen? 

 

LET OP: Bij steun door organisaties of personen voor (een deel van) de juridische kosten 

kan gedacht worden aan: 

 Raad voor Rechtsbijstand (via een toevoeging, korting via Juridisch Loket) 

 Rechtsbijstandsverzekering 

 Vakbond, beroepsvereniging 

 Consumentenbond / ANWB / Vereniging Eigen Huis 

 Werkgever 

 Familielid, vriend, kennis 

 Bijzondere bijstand van de gemeente 

 Andere persoon of organisatie 

MAAR NIET aan juridische kosten die zijn betaald door DE ANDERE PARTIJ 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee, andere personen of organisaties hebben (een deel) van de kosten betaald 
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H0803 

Welke personen of organisaties hebben (een deel van) uw juridische kosten betaald? 

 

LET OP: Het gaat hier niet om het (mee)betalen door de andere partij in het conflict. 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Raad voor Rechtsbijstand (gesubsidieerde rechtsbijstand via een toevoeging, korting 

via Juridisch Loket) 

2. Rechtsbijstandsverzekering 

3. Vakbond, beroepsvereniging 

4. Consumentenbond / ANWB / Vereniging Eigen Huis 

5. Werkgever 

6. Familielid, vriend, kennis 

7. Bijzondere bijstand van de gemeente 

8. Andere persoon of organisatie, namelijk: 

H0803_and 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "H0803" 
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H0804 

Soms wordt afgesproken of beslist dat de ene partij de juridische kosten van de andere 

partij helemaal of voor een deel moet betalen. Is afgesproken of beslist dat DE ANDERE 

PARTIJ uw juridische kosten helemaal of voor een deel zou moeten betalen? 

 

LET OP: Het hoeft niet zo te zijn dat deze juridische kosten aan u persoonlijk betaald zijn 

(worden). Ze kunnen ook direct aan uw juridische adviseur of advocaat zijn (worden) 

betaald. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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H0805 

Geef aan welk bedrag aan juridische kosten door DE ANDERE PARTIJ is (moet worden) 

betaald. 

 

LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Niets 
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2. 1-50 euro 

3. 51-100 euro 

4. 101-250 euro 

5. 251-500 euro 

6. 501-1.000 euro 

7. 1.001-2.500 euro 

8. 2.501-5.000 euro 

9. Meer dan 5.000 euro 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 
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H0806 

Welk bedrag aan juridische kosten moet (moest) u uiteindelijk zelf betalen? 

 

LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Niets 

2. 1-50 euro 

3. 51-100 euro 

4. 101-250 euro 

5. 251-500 euro 

6. 501-1.000 euro 

7. 1.001-2.500 euro 

8. 2.501-5.000 euro 

9. Meer dan 5.000 euro 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 
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H0807 

Hoeveel had u verwacht zelf te moeten betalen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Niets 

2. 1-50 euro 

3. 51-100 euro 

4. 101-250 euro 

5. 251-500 euro 

6. 501-1.000 euro 

7. 1.001-2.500 euro 

8. 2.501-5.000 euro 

9. Meer dan 5.000 euro 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 
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H0808 

Moest u volgens de beslissing of afspraak de juridische kosten van DE ANDERE PARTIJ 

helemaal of voor een deel betalen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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H0809 

Hoeveel moest u betalen van de juridische kosten van DE ANDERE PARTIJ? 

 

LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Niets 

2. 1-50 euro 

3. 51-100 euro 

4. 101-250 euro 

5. 251-500 euro 

6. 501-1.000 euro 

7. 1.001-2.500 euro 

8. 2.501-5.000 euro 

9. Meer dan 5.000 euro 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 
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H0810 

Hebt u te maken gehad met andere kosten bij het aanpakken van HET PROBLEEM? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Verlies van inkomsten 

2. Reiskosten (bv. voor het bezoek van advocaat, rechtskundig adviseur, gerecht enz.) 

3. Telefoon- en administratiekosten 

4. Andere kosten, namelijk: 

5. Nee, geen andere kosten 

H0810_and 
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Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "H0810" 
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H0811 

Als u een schatting zou moeten maken van die andere kosten, om welk bedrag ging het 

dan in totaal? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Niets 

2. 1-50 euro 

3. 51-100 euro 

4. 101-250 euro 

5. 251-500 euro 

6. 501-1.000 euro 

7. 1.001-2.500 euro 

8. 2.501-5.000 euro 

9. Meer dan 5.000 euro 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 
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Deel_XII_intro1 

In de vorige vragen hebben wij gekeken naar uw eventuele juridische kosten. 

 

We willen nu graag een aantal vragen stellen over wat er verder 

is beslist of overeengekomen. 

 

LET OP: Als het ging om meer dan één beslissing of afspraak, zijn wij geïnteresseerd in 

het uiteindelijke resultaat. 

  

Answer type: None 
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Deel_XII_intro2 

Wij willen nu graag een aantal vragen stellen over wat er is overeengekomen. 

 

LET OP: Als het ging om meer dan één afspraak, zijn wij geïnteresseerd in het 

uiteindelijke resultaat. 

  

Answer type: None 
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I0901 

Moest DE ANDERE PARTIJ u financieel iets vergoeden? Het gaat hierbij niet om het 

betalen van juridische kosten. 
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LET OP: Zo'n financiële vergoeding kan verschillende vormen aannemen: 

 de andere partij betaalt een bepaald bedrag 

 van de andere partij hoeft u (een deel van) de rekening niet te betalen of een 

andere eis niet te doen 

 de andere partij vervangt of repareert een product of verbetert de service 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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I0902_bedrag 

Om welk geldbedrag ging die vergoeding? 

 

En gaat het hierbij om een totaalbedrag of om een vaker terugkerend bedrag (bv. een 

lagere huur of een hogere uitkering)? 

 

LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

Bedrag: 

1. 50 euro of minder 

2. 51-100 euro 

3. 101-250 euro 

4. 251-500 euro 

5. 501-1.000 euro 

6. 1.001-2.500 euro 

7. 2.501-5.000 euro 

8. 5.001-10.000 euro 

9. 10.001-25.000 euro 

10. 25.001-50.000 euro 

11. Meer dan 50.000 euro 

I0902_termijn 

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

Termijn: 

1. Een totaalbedrag 

2. Per week 

3. Per maand 

4. Per kwartaal 

5. Per jaar 



 

Geschilbeslechting 230/513 

6. Andere termijn, namelijk: 

I0902_termijn_and 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "I0902_termijn" 
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I0903 

Was de hoogte van de vergoeding meer of minder dan waarop u had gehoopt, of 

ongeveer hetzelfde? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Veel minder 

2. Iets minder 

3. Ongeveer hetzelfde 

4. Iets meer 

5. Veel meer 
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I0904 

Heeft DE ANDERE PARTIJ, sinds de beslissing of afspraak, de vergoeding aan u betaald? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Voor een deel 

3. Nee 
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I0905 

Hebt u, sinds de beslissing of afspraak, iets ondernomen om (de rest van) de vergoeding 

ook van DE ANDERE PARTIJ te krijgen? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

2. Ja, geschreven naar de andere partij 

3. Ja, geprobeerd te spreken / gesproken met de andere partij 

4. Ja, gedreigd met juridische stappen 

5. Ja, juridische stappen gezet 

6. Anders, namelijk: 
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I0905_and 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "I0905" 
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I0906 

Moest uzelf DE ANDERE PARTIJ financieel vergoeden? Het gaat hierbij niet om het 

betalen van juridische kosten. 

 

LET OP: Zo'n financiële tegemoetkoming kan verschillende vormen aannemen: 

 u betaalt de andere partij een bepaald bedrag 

 de andere partij hoeft van u (een deel van) de rekening niet te betalen of een 

andere eis niet te doen 

 u vervangt of repareert een product of verbetert de service voor de andere partij 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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I0907_bedrag 

Om welk geldbedrag ging die vergoeding? 

 

En gaat het hierbij om een totaalbedrag of om een vaker terugkerend bedrag (bv. een 

lagere huur of een hogere uitkering)? 

 

LET OP: Wanneer u het niet (meer) precies weet, mag u ook een schatting geven. 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

Bedrag: 

1. 50 euro of minder 

2. 51-100 euro 

3. 101-250 euro 

4. 251-500 euro 

5. 501-1.000 euro 

6. 1.001-2.500 euro 

7. 2.501-5.000 euro 

8. 5.001-10.000 euro 

9. 10.001-25.000 euro 

10. 25.001-50.000 euro 

11. Meer dan 50.000 euro 

I0907_termijn 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

Termijn: 

1. Een totaalbedrag 

2. Per week 

3. Per maand 

4. Per kwartaal 

5. Per jaar 

6. Andere termijn, namelijk: 

I0907_termijn_and 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "I0907_termijn" 
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I0908 

Hebt u, sinds de beslissing of afspraak, de vergoeding aan DE ANDERE PARTIJ betaald? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Voor een deel 

3. Nee 
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I0909 

Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u de vergoeding aan DE ANDERE PARTIJ helemaal 

zult betalen? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel onwaarschijnlijk 

2. Onwaarschijnlijk 

3. Niet onwaarschijnlijk, niet waarschijnlijk 

4. Waarschijnlijk 

5. Heel waarschijnlijk 
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I0910 

Afgezien van een mogelijke financiële vergoeding, waren er nog andere verplichtingen 

en afspraken (bv. dat u iets zou doen of de andere partij iets zou laten, een 

omgangsregeling voor de kinderen)? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 
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1. Ja 

2. Nee 
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I0911 

Wat was de inhoud van die andere verplichtingen en afspraken? 

 

LET OP: Indien elk van de partijen wat zou moeten doen of laten, kunt u beide 

mogelijkheden invullen. 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. U zou iets moeten doen of laten 

2. De andere partij zou iets moeten doen of laten 
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I0912 

Hebt u zich gehouden aan uw deel van de verplichtingen en afspraken? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Voor een deel 

3. Nee 
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I0913 

Waarom niet^F_helemaal;? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ik ben het niet eens met de beslissing 

2. Ik had er nog geen mogelijkheid voor 

3. Anders, namelijk: 

I0913_and 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "I0913" 
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I0914 

Heeft DE ANDERE PARTIJ zich gehouden aan zijn/haar deel van de verplichtingen en 

afspraken? 
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Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Voor een deel 

3. Nee 
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I0915 

Hebt u iets ondernomen om te zorgen dat DE ANDERE PARTIJ zich zou houden aan de 

verplichtingen en afspraken? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Nee, niets gedaan 

2. Ja, geschreven naar de andere partij 

3. Ja, geprobeerd te spreken / gesproken met de andere partij 

4. Ja, gedreigd met juridische stappen 

5. Ja, juridische stappen gezet 

6. Anders, namelijk: 

I0915_and 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "I0915" 
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J1001 

Vindt u over het algemeen dat de overeenstemming die u met DE ANDERE PARTIJ hebt 

bereikt rechtvaardig was? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Nee, helemaal niet rechtvaardig 

2. Voor het grootste deel niet rechtvaardig 

3. Voor het grootste deel rechtvaardig 

4. Ja, helemaal rechtvaardig 
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J1002 

Waarom vindt u de overeenstemming die is bereikt niet rechtvaardig? 

  

Answer type: Text 
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Geschilbeslechting 235/513 

J1003 

Waarom bent u akkoord gegaan als u de overeenstemming niet rechtvaardig vond? 

 

U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ik wilde dat het afgelopen was 

2. Ik had geen zin om nog meer tijd te verliezen 

3. Ik had geen zin om nog meer kosten te maken 

4. Ik had geen zin in nog meer moeilijkheden 

5. Ik voelde me machteloos 

6. Ik kon nog meer kosten niet betalen 

7. Ik wilde verdere conflicten met de andere partij vermijden 

8. Anders, namelijk: 

J1003_and 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "J1003" 
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J1004 

Vindt u dat de beslissing die de organisatie heeft genomen rechtvaardig was? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Nee, helemaal niet rechtvaardig 

2. Voor het grootste deel niet rechtvaardig 

3. Voor het grootste deel rechtvaardig 

4. Ja, helemaal rechtvaardig 
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J1005 

Waarom bent u niet in beroep gegaan, als u de genomen beslissing niet rechtvaardig 

vond? 

 

U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ik wilde dat het afgelopen was 

2. Ik had geen zin om nog meer tijd te verliezen 

3. Ik had geen zin om nog meer kosten te maken 

4. Ik had geen zin in nog meer moeilijkheden 

5. Ik voelde me machteloos 

6. Ik kon nog meer kosten niet betalen 
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7. Ik wilde verdere conflicten met de andere partij vermijden 

8. Het was niet mogelijk in beroep te gaan 

9. Ik ben nog van plan om in beroep te gaan 

10. Anders, namelijk: 

J1005_and 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "J1005" 
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K1101 

Bestaat HET PROBLEEM nog steeds? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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K1102 

Kunt u aangeven hoe HET PROBLEEM is afgelopen? 

 

U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ik heb het erbij laten zitten (bv. zelf betaald, zelf gerepareerd, me erbij neergelegd) 

2. De andere partij heeft het erbij laten zitten 

3. Ik heb gedaan wat de andere partij wilde 

4. De andere partij heeft gedaan wat ik wilde 

5. De andere partij en ik zijn er samen uitgekomen, we hebben afspraken gemaakt 

6. Na dreigen met juridische stappen heeft de andere partij gedaan wat ik wil 

7. Na dreigen met juridische stappen door de andere partij heb ik gedaan wat de 

andere partij wilde 

8. Het is opgelost door een beslissing van de rechter, bezwaarcommissie, 

geschillencommissie of andere organisatie 

9. De probleemsituatie is verdwenen (bv. door verhuizing, andere baan, andere 

collega’s) 

10. Er was niets aan te doen (bv. faillissement) 

11. Anders, namelijk: 

K1102_and 

Question type: Inline textfield attached to code 11 of question "K1102" 
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K1103 

Hoe tevreden bent u over die afloop? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel ontevreden 

2. Ontevreden 

3. Niet tevreden, niet ontevreden 

4. Tevreden 

5. Heel tevreden 
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K1104 

Wat is volgens u de reden dat het u (nog) niet is gelukt om HET PROBLEEM met DE 

ANDERE PARTIJ op te lossen? 

 

U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. De andere partij is onvindbaar / failliet 

2. De andere partij liet niets van zich horen, reageerde niet 

3. De standpunten liggen te ver uiteen 

4. Communicatieproblemen; we kunnen niet goed met elkaar praten 

5. Er zijn andere conflicten die meespelen 

6. We hebben geen vertrouwen in elkaar 

7. De andere partij geeft het probleem / de schuld niet toe 

8. De andere partij houdt zich niet aan de afspraken en/of de beslissing van de rechter 

of een andere organisatie 

9. De zaak loopt nog 

10. Anders, namelijk: 

K1104_and 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "K1104" 
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K1105 

Afgezien van wat u al hebt verteld, onderneemt u op dit moment nog wat anders 

om HET PROBLEEM aan te pakken? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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Page 629 

K1106 

Bent u van plan om nog iets anders te ondernemen als het gaat om HET PROBLEEM? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Nee, zeker niet 

2. Waarschijnlijk niet 

3. Misschien niet, misschien wel 

4. Waarschijnlijk wel 

5. Ja, zeker 
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K1107 

Alles bij elkaar, hoe waarschijnlijk is het volgens u dat u krijgt wat u wilt? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Heel onwaarschijnlijk 

2. Onwaarschijnlijk 

3. Niet onwaarschijnlijk, niet waarschijnlijk 

4. Waarschijnlijk 

5. Heel waarschijnlijk 
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K1108 

Waarom bent u niet van plan om nog iets anders te ondernemen? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Het is niet de moeite waard om door te gaan 

2. Er kan niets meer aan gedaan worden 

3. Ik heb genoeg van de hele zaak 

4. Het kost te veel tijd en moeite 

5. Het kost te veel geld 

6. Ik wil geen lange juridische procedures die blijven duren 

7. Ik wil de relatie met de andere partij niet beschadigen 

8. Door eerdere slechte ervaringen 

9. Ik wacht liever af wat er gaat gebeuren 

10. Ik weet niet wat ik nog kan doen 

11. Ik weet niet hoe ik dat aan moet pakken 

12. Iets anders, namelijk: 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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K1108_and 

Question type: Inline textfield attached to code 12 of question "K1108" 
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L1201 

Hoe lang heeft HET PROBLEEM ongeveer geduurd? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Minder dan 2 weken 

2. 2 tot 4 weken 

3. 1-2 maanden 

4. 3-4 maanden 

5. 5-6 maanden 

6. 7-9 maanden 

7. 10-12 maanden 

8. 1-2 jaar 

9. Meer dan 2 jaar 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 
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L1202 

Hoe lang duurt HET PROBLEEM al? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Minder dan 2 weken 

2. 2 tot 4 weken 

3. 1-2 maanden 

4. 3-4 maanden 

5. 5-6 maanden 

6. 7-9 maanden 

7. 10-12 maanden 

8. 1-2 jaar 

9. Meer dan 2 jaar 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 
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L1203 

Hoe lang dacht u dat het oplossen van HET PROBLEEM zou duren, toen het ontstond? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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1. Minder dan 2 weken 

2. 2 tot 4 weken 

3. 1-2 maanden 

4. 3-4 maanden 

5. 5-6 maanden 

6. 7-9 maanden 

7. 10-12 maanden 

8. 1-2 jaar 

9. Meer dan 2 jaar 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 
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L1204 

Hoe lang denkt u dat het oplossen van HET PROBLEEM nog gaat duren? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Minder dan 2 weken 

2. 2-4 weken 

3. 1-2 maanden 

4. 3-4 maanden 

5. 5-6 maanden 

6. 7-9 maanden 

7. 10-12 maanden 

8. 1-2 jaar 

9. Meer dan 2 jaar 

10. Zou ik niet kunnen zeggen 

11. Het probleem kan niet worden opgelost 
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L1205 

Wanneer u terugkijkt naar wat u (tot nu toe) hebt ondernomen om HET PROBLEEM tot 

een oplossing te brengen, is er dan iets waarvan u spijt hebt? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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L1206 

Wat had u, wanneer u nu terugkijkt, anders willen aanpakken? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ik had (eerder) actie moeten ondernemen 

2. Ik had meer bij mijn standpunt moeten blijven 

3. Ik had meer voor mezelf moeten opkomen 

4. Ik had hulp moeten vragen aan een advocaat 

5. Ik had geen hulp moeten vragen aan advocaat 

6. Ik had hulp moeten vragen aan een andere advocaat 

7. Ik had hulp moeten vragen aan een adviseur 

8. Ik had geen hulp moeten vragen aan een adviseur 

9. Ik had hulp moeten vragen aan een andere adviseur 

10. Ik had een procedure moeten beginnen (bv. bij een geschillencommissie, 

rechtbank) 

11. Ik had geen procedure moeten beginnen (bv. bij een geschillencommissie, 

rechtbank) 

12. Anders, namelijk: 

L1206_and 

Question type: Inline textfield attached to code 12 of question "L1206" 
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L1207 

Had u tijdens HET PROBLEEM betaald werk, op welk moment dan ook? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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L1208 

Heeft HET PROBLEEM één of meer van de volgende gevolgen voor uw werk gehad? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ik kreeg minder werk gedaan door concentratieproblemen / stress / 

gezondheidsproblemen 

2. Ik kon vanwege stress / gezondheidsproblemen enige tijd mijn werk niet doen 

3. Mijn promotiekansen werden minder 

4. Mijn relatie met collega's had flink te lijden 

5. Ik moest op zoek naar een andere baan 

6. Ik belandde door gezondheidsproblemen in de WAO / WIA 

7. Een ander gevolg voor het werk, namelijk: 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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8. Nee, geen gevolgen 

L1208_and 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "L1208" 
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L1209 

Heeft HET PROBLEEM één of meer van de volgende gevolgen of gevoelens bij u 

veroorzaakt? 

 

Wilt u alles aankruisen wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ik kreeg het gevoel dat ik (enige) controle had over de eigen situatie 

2. Ik kreeg te maken met stress 

3. Ik kreeg slaapproblemen 

4. Mijn gezondheid had eronder te lijden 

5. Tevredenheid dat ik ben opgekomen voor mijn recht(en) 

6. Mijn relatie met familie en vrienden heeft flink te lijden gehad 

7. Ik moest verhuizen 

8. Ik kreeg geldproblemen, schulden 

9. Mijn inkomen daalde sterk 

10. Een ander gevolg, namelijk: 

11. Nee, geen van deze gevolgen 

L1209_and 

Question type: Inline textfield attached to code 10 of question "L1209" 
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M1301 

Ten slotte willen wij u nog enkele vragen stellen over uzelf. De antwoorden zullen ons 

helpen om de uitkomsten van de vragenlijst te begrijpen. 

 

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 

3. Weet ik niet 
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M1302 

https://www.vragenlijst.centerdata.nl/qst11_designer/export/html_codebook/861
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Voor welke problemen of conflicten bent u in uw rechtsbijstandsverzekering verzekerd? 

 

Wilt u alles aangeven wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Ongelukken en schade in het verkeer 

2. Werk en inkomen 

3. Wonen en consumentenaankopen 

4. Letselschade door medische fouten 

5. Anders, namelijk: 

6. Weet ik niet precies 

M1302_and 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "M1302" 
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M1303 

Bent u lid van één of meer van de volgende organisaties? 

 

Wilt u alles aangeven wat van toepassing is? 

  

Answer type: Checkboxes 

Categories: 

1. Een vakbond of beroepsorganisatie 

2. ANWB 

3. Consumentenbond / andere consumentenvereniging 

4. Vereniging Eigen Huis 

5. Nee, niets van het bovenstaande 
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M1304 

Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Zeer slecht 

2. Slecht 

3. Niet slecht, niet goed 

4. Goed 

5. Zeer goed 
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M1305h 
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Hieronder staan enkele activiteiten op Internet vermeld. Geef aan of u deze activiteiten 

nooit, af en toe, regelmatig of vaak doet. 

  

Question type: Table 

Answer type: Radiobuttons 

Subquestions: 

M1305_1 Specifieke informatie zoeken op websites 

M1305_2 Een product of service kopen 

M1305_3 Een product of service verkopen 

Categories: 

1. Nooit 

2. Af en toe 

3. Regelmatig 

4. Vaak 
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eva2h 

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan 

registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. 

 

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 

 

1 = beslist niet 

5 = beslist wel 

  

Question type: Table 

Answer type: Radiobuttons 

Subquestions: 

eva2t1 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden? 

eva2t2 Vond u de vragen duidelijk? 

eva2t3 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet? 

eva2t4 Vond u het onderwerp interessant? 

eva2t5 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen? 

Categories: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 
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opm 

Hebt u verder nog opmerkingen over deze vragenlijst? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1. Ja 

2. Nee 
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evaopm 

U kunt uw opmerking hieronder invullen. 

  

Question type: Dependent question attached to code 1 of question "opm" 

Answer type: Text 
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4 Achtergrondvariabelen 

Dit codeboek beschrijft de algemene achtergrondvariabelen van de huishoudens in het 

LISS panel. De variabelennamen worden vet weergegeven en corresponderen met de 

namen in de dataset. 

 

geslacht_wodc Geslacht 

1 Man 

2 Vrouw 

 

lftdcat_wodc  Leeftijd 

1 18-24 

2 25-34 

3 35-44 

4 45-54 

5 55-64 

6 65> 

 

brutocat_wodc Bruto jaarinkomen in euros 

1 Minimum (minder dan 12.500 euro) 

2 Beneden modaal (12.501-26.000 euro)3 EUR 1001 t/m EUR 1500 

3 Bijna modaal (26.001-32.500 euro) 

4 Modaal (32.501-39.000 euro) 

5 Tussen een en twee keer modaal (39.001-65.000 euro) 

6 Twee keer modaal (65.001-77.500 euro) 

7 Meer dan twee keer modaal (meer dan 77.500 euro) 

 

opl_wodc Hoogst voltooide opleiding 

1 Geen, Lager 

2 Lbo 

3 Mavo 

4 Mbo  

5 Havo/vwo 

6 Hbo 

7 WO 

8 Anders 

 

inkomstenbron_wodc Inkomstenbron 

1 Zelfstandige 

2 Loondienst 

3 Arbeidsongeschikt, bijstand, werkloos 

4 Pensioen, vut 

5 Studerend 

6 Anders 
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woonsituatie_wodc  Woonsituatie 

1 alleenwonend 

2 eenoudergezin 

3 partners met minderj. kind 

4 partners zonder minderj. kind 

5 inwonend bij ouders 

6 anders 

 

sted_wodc  Stedelijkheidsgraad gemeente 

1 Niet stedelijk 

2 Weinig stedelijk 

3 Matig stedelijk  

4 Sterk stedelijk 

5 Zeer sterk stedelijk 

 

migratie_wodc  Migratieachtergrond CBS-indeling 

1 NL-achtergrond 

2 Westerse migratieachtergrond 

3 Niet-westerse migratieachtergrond 

 

internet_wodc Hoeveel tijd per week internet u gemiddeld? 

1 0-3 uur 

2 4-11 uur  

3 12 uur of meer 
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5 Routing 

Sommige vragen hangen af van het antwoord op een vorige vraag of op een vooraf 

ingelezen waarde, deze zogenaamde routing wordt hieronder weergegeven. De routing 

heeft verschillende regels: 

 De vragen worden weergegeven aan de hand van hun variabele naam.  

 Deze variabele naam kan ook overkoepelend zijn, wat voorkomt wanneer 

meerdere vragen aan de panelleden zijn gepresenteerd in een tabel. 

Bijvoorbeeld: als variabele v1a, v1b en v1c binnen tabel v1 vallen, dan wordt 

alleen v1 genoemd in de routing. 

 Als er routing verbonden zit aan een bepaalde vraag, dan wordt deze vraag 

vooraf gegaan door een ‘if’ commando. In dit commando worden een of meerdere 

waarden van een of meerdere voorgaande vragen of variabelen genoemd. Alles 

wat verbonden is aan een ‘if’ commando begint met een accolade en eindigt met 

een accolade op een volgende regel:  

if (v1 = 1) { 

 v2 

} 

 Er kunnen meerdere commando’s binnen een ander commando geplaatst zijn. Als 

dit het geval is, schuiven de variabelen die binnen deze routing vallen steeds een 

plaats naar rechts (‘tab’) op: 

if (v1 = 1) { 

 v2 

 if (v2 > 3) { 

  v3 

} 

} 

 Hier volgen enkele veelgebruikte expressies. Deze worden vooraf gegaan door 

een ‘if’ commando (m.u.v. calculate) en worden altijd binnen haken () 

weergegeven: 

 empty: als de respondent het invulvak van de betreffende vraag leeg heeft 

gelaten / geen antwoord heeft gegeven. 

 response: als de respondent het invulvak van de betreffende vraag in 

heeft gevuld / antwoord heeft gegeven. 

 &&: betekent en of ook. 

 ||: betekent of. 

 check: de respondent krijgt de tekst tussen de enkele aanhalingstekens 

als foutmelding te zien bij de betreffende vraag. Het panellid kan niet 

verder totdat het antwoord aangepast is. 

 signal: de respondent krijgt de tekst tussen de enkele aanhalingstekens 

als melding te zien bij de betreffende vraag. De respondent kan 

vervolgens wel verder zonder iets aan te passen. 

 assign: de respondent krijgt de tekst tussen de enkele aanhalingstekens 

toegewezen op de genoemde fill variabele. 

 calculate: er wordt een getal uitgerekend voor (bepaalde) respondenten, 

of er wordt een getal toegewezen aan (bepaalde) respondenten. 
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Routing 

intro  

A1  

if (A1 = 1) { 

   A2  

   if (A2 = 1) { 

      calculate(C_A_aantal, 1) 

   } 

   if (A2 = 2) { 

      calculate(C_A_aantal, 2) 

   } 

   if (A2 = 3) { 

      calculate(C_A_aantal, 3) 

   } 

   if (A2 = 4) { 

      calculate(C_A_aantal, 4) 

   } 

   if (A2 = 5) { 

      calculate(C_A_aantal, 5) 

   } 

   if (A2 > 5) { 

      calculate(C_A_aantal, 6) 

   } 

   if (A2 = 1) { 

      assign(F_A_dezeproblemen, 'dit probleem') 

   } 

   if (A2 > 1) { 

      assign(F_A_dezeproblemen, 'deze problemen') 

   } 

   if (A2 < 7) { 

      A3_intro_A  

   } 

   if (A2 > 6) { 

      A3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_A_aantal) { 

      if (A2 = 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.1, 'dit probleem') 

      } 

      if (A2 > 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.1, 'het 1<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      A3.1  

      A4.1  

      A5.1  

      if (1 in A5.1 && count(A5.1) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', A5.1) 

      } 

      if (1 in A5.1) { 

         A6.1  

      } 

      if (6 ni A6.1 && 7 ni A6.1) { 

         A7_jaar.1  

      } 

   } 

   if (2 <= C_A_aantal) { 
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      if (A2 = 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.2, 'dit probleem') 

      } 

      if (A2 > 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.2, 'het 2<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      A3_intro_C.2  

      A3.2  

      A4.2  

      A5.2  

      if (1 in A5.2 && count(A5.2) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', A5.2) 

      } 

      if (1 in A5.2) { 

         A6.2  

      } 

      if (6 ni A6.2 && 7 ni A6.2) { 

         A7_jaar.2  

      } 

   } 

   if (3 <= C_A_aantal) { 

      if (A2 = 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.3, 'dit probleem') 

      } 

      if (A2 > 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.3, 'het 3<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      A3_intro_C.3  

      A3.3  

      A4.3  

      A5.3  

      if (1 in A5.3 && count(A5.3) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', A5.3) 

      } 

      if (1 in A5.3) { 

         A6.3  

      } 

      if (6 ni A6.3 && 7 ni A6.3) { 

         A7_jaar.3  

      } 

   } 

   if (4 <= C_A_aantal) { 

      if (A2 = 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.4, 'dit probleem') 

      } 

      if (A2 > 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.4, 'het 4<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      A3_intro_C.4  

      A3.4  

      A4.4  

      A5.4  

      if (1 in A5.4 && count(A5.4) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', A5.4) 

      } 

      if (1 in A5.4) { 

         A6.4  

      } 
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      if (6 ni A6.4 && 7 ni A6.4) { 

         A7_jaar.4  

      } 

   } 

   if (5 <= C_A_aantal) { 

      if (A2 = 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.5, 'dit probleem') 

      } 

      if (A2 > 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.5, 'het 5<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      A3_intro_C.5  

      A3.5  

      A4.5  

      A5.5  

      if (1 in A5.5 && count(A5.5) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', A5.5) 

      } 

      if (1 in A5.5) { 

         A6.5  

      } 

      if (6 ni A6.5 && 7 ni A6.5) { 

         A7_jaar.5  

      } 

   } 

   if (6 <= C_A_aantal) { 

      if (A2 = 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.6, 'dit probleem') 

      } 

      if (A2 > 1) { 

         assign(F_A_hetprobleem.6, 'het 6<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      A3_intro_C.6  

      A3.6  

      A4.6  

      A5.6  

      if (1 in A5.6 && count(A5.6) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', A5.6) 

      } 

      if (1 in A5.6) { 

         A6.6  

      } 

      if (6 ni A6.6 && 7 ni A6.6) { 

         A7_jaar.6  

      } 

   } 

} 

B1  

if (B1 = 1) { 

   B2  

   if (B2 = 1) { 

      calculate(C_B_aantal, 1) 

   } 

   if (B2 = 2) { 

      calculate(C_B_aantal, 2) 

   } 

   if (B2 = 3) { 

      calculate(C_B_aantal, 3) 

   } 
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   if (B2 = 4) { 

      calculate(C_B_aantal, 4) 

   } 

   if (B2 = 5) { 

      calculate(C_B_aantal, 5) 

   } 

   if (B2 > 5) { 

      calculate(C_B_aantal, 6) 

   } 

   if (B2 = 1) { 

      assign(F_B_dezeproblemen, 'dit probleem') 

   } 

   if (B2 > 1) { 

      assign(F_B_dezeproblemen, 'deze problemen') 

   } 

   if (B2 < 7) { 

      B3_intro_A  

   } 

   if (B2 > 6) { 

      B3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_B_aantal) { 

      if (B2 = 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.1, 'dit probleem') 

      } 

      if (B2 > 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.1, 'het 1<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      B3.1  

      B4.1  

      B5.1  

      if (1 in B5.1 && count(B5.1) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', B5.1) 

      } 

      if (1 in B5.1) { 

         B6.1  

      } 

      if (6 ni B6.1 && 7 ni B6.1) { 

         B7_jaar.1  

      } 

   } 

   if (2 <= C_B_aantal) { 

      if (B2 = 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.2, 'dit probleem') 

      } 

      if (B2 > 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.2, 'het 2<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      B3_intro_C.2  

      B3.2  

      B4.2  

      B5.2  

      if (1 in B5.2 && count(B5.2) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', B5.2) 

      } 

      if (1 in B5.2) { 

         B6.2  

      } 

      if (6 ni B6.2 && 7 ni B6.2) { 
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         B7_jaar.2  

      } 

   } 

   if (3 <= C_B_aantal) { 

      if (B2 = 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.3, 'dit probleem') 

      } 

      if (B2 > 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.3, 'het 3<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      B3_intro_C.3  

      B3.3  

      B4.3  

      B5.3  

      if (1 in B5.3 && count(B5.3) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', B5.3) 

      } 

      if (1 in B5.3) { 

         B6.3  

      } 

      if (6 ni B6.3 && 7 ni B6.3) { 

         B7_jaar.3  

      } 

   } 

   if (4 <= C_B_aantal) { 

      if (B2 = 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.4, 'dit probleem') 

      } 

      if (B2 > 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.4, 'het 4<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      B3_intro_C.4  

      B3.4  

      B4.4  

      B5.4  

      if (1 in B5.4 && count(B5.4) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', B5.4) 

      } 

      if (1 in B5.4) { 

         B6.4  

      } 

      if (6 ni B6.4 && 7 ni B6.4) { 

         B7_jaar.4  

      } 

   } 

   if (5 <= C_B_aantal) { 

      if (B2 = 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.5, 'dit probleem') 

      } 

      if (B2 > 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.5, 'het 5<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      B3_intro_C.5  

      B3.5  

      B4.5  

      B5.5  

      if (1 in B5.5 && count(B5.5) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', B5.5) 
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      } 

      if (1 in B5.5) { 

         B6.5  

      } 

      if (6 ni B6.5 && 7 ni B6.5) { 

         B7_jaar.5  

      } 

   } 

   if (6 <= C_B_aantal) { 

      if (B2 = 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.6, 'dit probleem') 

      } 

      if (B2 > 1) { 

         assign(F_B_hetprobleem.6, 'het 6<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      B3_intro_C.6  

      B3.6  

      B4.6  

      B5.6  

      if (1 in B5.6 && count(B5.6) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', B5.6) 

      } 

      if (1 in B5.6) { 

         B6.6  

      } 

      if (6 ni B6.6 && 7 ni B6.6) { 

         B7_jaar.6  

      } 

   } 

} 

C1  

if (C1 = 1) { 

   C2  

   if (C2 = 1) { 

      calculate(C_C_aantal, 1) 

   } 

   if (C2 = 2) { 

      calculate(C_C_aantal, 2) 

   } 

   if (C2 = 3) { 

      calculate(C_C_aantal, 3) 

   } 

   if (C2 = 4) { 

      calculate(C_C_aantal, 4) 

   } 

   if (C2 = 5) { 

      calculate(C_C_aantal, 5) 

   } 

   if (C2 > 5) { 

      calculate(C_C_aantal, 6) 

   } 

   if (C2 = 1) { 

      assign(F_C_dezeproblemen, 'dit probleem') 

   } 

   if (C2 > 1) { 

      assign(F_C_dezeproblemen, 'deze problemen') 

   } 

   if (C2 < 7) { 

      C3_intro_A  

   } 
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   if (C2 > 6) { 

      C3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_C_aantal) { 

      if (C2 = 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.1, 'dit probleem') 

      } 

      if (C2 > 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.1, 'het 1<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      C3.1  

      C4.1  

      C5.1  

      if (1 in C5.1 && count(C5.1) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', C5.1) 

      } 

      if (1 in C5.1) { 

         C6.1  

      } 

      if (6 ni C6.1 && 7 ni C6.1) { 

         C7_jaar.1  

      } 

   } 

   if (2 <= C_C_aantal) { 

      if (C2 = 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.2, 'dit probleem') 

      } 

      if (C2 > 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.2, 'het 2<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      C3_intro_C.2  

      C3.2  

      C4.2  

      C5.2  

      if (1 in C5.2 && count(C5.2) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', C5.2) 

      } 

      if (1 in C5.2) { 

         C6.2  

      } 

      if (6 ni C6.2 && 7 ni C6.2) { 

         C7_jaar.2  

      } 

   } 

   if (3 <= C_C_aantal) { 

      if (C2 = 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.3, 'dit probleem') 

      } 

      if (C2 > 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.3, 'het 3<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      C3_intro_C.3  

      C3.3  

      C4.3  

      C5.3  

      if (1 in C5.3 && count(C5.3) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', C5.3) 

      } 
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      if (1 in C5.3) { 

         C6.3  

      } 

      if (6 ni C6.3 && 7 ni C6.3) { 

         C7_jaar.3  

      } 

   } 

   if (4 <= C_C_aantal) { 

      if (C2 = 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.4, 'dit probleem') 

      } 

      if (C2 > 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.4, 'het 4<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      C3_intro_C.4  

      C3.4  

      C4.4  

      C5.4  

      if (1 in C5.4 && count(C5.4) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', C5.4) 

      } 

      if (1 in C5.4) { 

         C6.4  

      } 

      if (6 ni C6.4 && 7 ni C6.4) { 

         C7_jaar.4  

      } 

   } 

   if (5 <= C_C_aantal) { 

      if (C2 = 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.5, 'dit probleem') 

      } 

      if (C2 > 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.5, 'het 5<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      C3_intro_C.5  

      C3.5  

      C4.5  

      C5.5  

      if (1 in C5.5 && count(C5.5) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', C5.5) 

      } 

      if (1 in C5.5) { 

         C6.5  

      } 

      if (6 ni C6.5 && 7 ni C6.5) { 

         C7_jaar.5  

      } 

   } 

   if (6 <= C_C_aantal) { 

      if (C2 = 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.6, 'dit probleem') 

      } 

      if (C2 > 1) { 

         assign(F_C_hetprobleem.6, 'het 6<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      C3_intro_C.6  

      C3.6  

      C4.6  
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      C5.6  

      if (1 in C5.6 && count(C5.6) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', C5.6) 

      } 

      if (1 in C5.6) { 

         C6.6  

      } 

      if (6 ni C6.6 && 7 ni C6.6) { 

         C7_jaar.6  

      } 

   } 

} 

D1  

if (D1 = 1) { 

   D2  

   if (D2 = 1) { 

      calculate(C_D_aantal, 1) 

   } 

   if (D2 = 2) { 

      calculate(C_D_aantal, 2) 

   } 

   if (D2 = 3) { 

      calculate(C_D_aantal, 3) 

   } 

   if (D2 = 4) { 

      calculate(C_D_aantal, 4) 

   } 

   if (D2 = 5) { 

      calculate(C_D_aantal, 5) 

   } 

   if (D2 > 5) { 

      calculate(C_D_aantal, 6) 

   } 

   if (D2 = 1) { 

      assign(F_D_dezeproblemen, 'dit probleem') 

   } 

   if (D2 > 1) { 

      assign(F_D_dezeproblemen, 'deze problemen') 

   } 

   if (D2 < 7) { 

      D3_intro_A  

   } 

   if (D2 > 6) { 

      D3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_D_aantal) { 

      if (D2 = 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.1, 'dit probleem') 

      } 

      if (D2 > 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.1, 'het 1<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      D3.1  

      D4.1  

      D5.1  

      if (1 in D5.1 && count(D5.1) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', D5.1) 

      } 

      if (1 in D5.1) { 



 

Geschilbeslechting 258/513 

         D6.1  

      } 

      if (6 ni D6.1 && 7 ni D6.1) { 

         D7_jaar.1  

      } 

   } 

   if (2 <= C_D_aantal) { 

      if (D2 = 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.2, 'dit probleem') 

      } 

      if (D2 > 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.2, 'het 2<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      D3_intro_C.2  

      D3.2  

      D4.2  

      D5.2  

      if (1 in D5.2 && count(D5.2) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', D5.2) 

      } 

      if (1 in D5.2) { 

         D6.2  

      } 

      if (6 ni D6.2 && 7 ni D6.2) { 

         D7_jaar.2  

      } 

   } 

   if (3 <= C_D_aantal) { 

      if (D2 = 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.3, 'dit probleem') 

      } 

      if (D2 > 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.3, 'het 3<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      D3_intro_C.3  

      D3.3  

      D4.3  

      D5.3  

      if (1 in D5.3 && count(D5.3) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', D5.3) 

      } 

      if (1 in D5.3) { 

         D6.3  

      } 

      if (6 ni D6.3 && 7 ni D6.3) { 

         D7_jaar.3  

      } 

   } 

   if (4 <= C_D_aantal) { 

      if (D2 = 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.4, 'dit probleem') 

      } 

      if (D2 > 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.4, 'het 4<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      D3_intro_C.4  

      D3.4  

      D4.4  

      D5.4  
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      if (1 in D5.4 && count(D5.4) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', D5.4) 

      } 

      if (1 in D5.4) { 

         D6.4  

      } 

      if (6 ni D6.4 && 7 ni D6.4) { 

         D7_jaar.4  

      } 

   } 

   if (5 <= C_D_aantal) { 

      if (D2 = 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.5, 'dit probleem') 

      } 

      if (D2 > 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.5, 'het 5<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      D3_intro_C.5  

      D3.5  

      D4.5  

      D5.5  

      if (1 in D5.5 && count(D5.5) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', D5.5) 

      } 

      if (1 in D5.5) { 

         D6.5  

      } 

      if (6 ni D6.5 && 7 ni D6.5) { 

         D7_jaar.5  

      } 

   } 

   if (6 <= C_D_aantal) { 

      if (D2 = 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.6, 'dit probleem') 

      } 

      if (D2 > 1) { 

         assign(F_D_hetprobleem.6, 'het 6<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      D3_intro_C.6  

      D3.6  

      D4.6  

      D5.6  

      if (1 in D5.6 && count(D5.6) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', D5.6) 

      } 

      if (1 in D5.6) { 

         D6.6  

      } 

      if (6 ni D6.6 && 7 ni D6.6) { 

         D7_jaar.6  

      } 

   } 

} 

E1  

if (E1 = 1) { 

   E2  

   if (E2 = 1) { 

      calculate(C_E_aantal, 1) 
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   } 

   if (E2 = 2) { 

      calculate(C_E_aantal, 2) 

   } 

   if (E2 = 3) { 

      calculate(C_E_aantal, 3) 

   } 

   if (E2 = 4) { 

      calculate(C_E_aantal, 4) 

   } 

   if (E2 = 5) { 

      calculate(C_E_aantal, 5) 

   } 

   if (E2 > 5) { 

      calculate(C_E_aantal, 6) 

   } 

   if (E2 = 1) { 

      assign(F_E_dezeproblemen, 'dit probleem') 

   } 

   if (E2 > 1) { 

      assign(F_E_dezeproblemen, 'deze problemen') 

   } 

   if (E2 < 7) { 

      E3_intro_A  

   } 

   if (E2 > 6) { 

      E3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_E_aantal) { 

      if (E2 = 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.1, 'dit probleem') 

      } 

      if (E2 > 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.1, 'het 1<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      E3.1  

      E4.1  

      E5.1  

      if (1 in E5.1 && count(E5.1) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', E5.1) 

      } 

      if (1 in E5.1) { 

         E6.1  

      } 

      if (6 ni E6.1 && 7 ni E6.1) { 

         E7_jaar.1  

      } 

   } 

   if (2 <= C_E_aantal) { 

      if (E2 = 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.2, 'dit probleem') 

      } 

      if (E2 > 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.2, 'het 2<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      E3_intro_C.2  

      E3.2  

      E4.2  

      E5.2  

      if (1 in E5.2 && count(E5.2) > 1) { 
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         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', E5.2) 

      } 

      if (1 in E5.2) { 

         E6.2  

      } 

      if (6 ni E6.2 && 7 ni E6.2) { 

         E7_jaar.2  

      } 

   } 

   if (3 <= C_E_aantal) { 

      if (E2 = 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.3, 'dit probleem') 

      } 

      if (E2 > 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.3, 'het 3<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      E3_intro_C.3  

      E3.3  

      E4.3  

      E5.3  

      if (1 in E5.3 && count(E5.3) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', E5.3) 

      } 

      if (1 in E5.3) { 

         E6.3  

      } 

      if (6 ni E6.3 && 7 ni E6.3) { 

         E7_jaar.3  

      } 

   } 

   if (4 <= C_E_aantal) { 

      if (E2 = 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.4, 'dit probleem') 

      } 

      if (E2 > 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.4, 'het 4<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      E3_intro_C.4  

      E3.4  

      E4.4  

      E5.4  

      if (1 in E5.4 && count(E5.4) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', E5.4) 

      } 

      if (1 in E5.4) { 

         E6.4  

      } 

      if (6 ni E6.4 && 7 ni E6.4) { 

         E7_jaar.4  

      } 

   } 

   if (5 <= C_E_aantal) { 

      if (E2 = 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.5, 'dit probleem') 

      } 

      if (E2 > 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.5, 'het 5<sup>e</sup> probleem') 

      } 
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      E3_intro_C.5  

      E3.5  

      E4.5  

      E5.5  

      if (1 in E5.5 && count(E5.5) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', E5.5) 

      } 

      if (1 in E5.5) { 

         E6.5  

      } 

      if (6 ni E6.5 && 7 ni E6.5) { 

         E7_jaar.5  

      } 

   } 

   if (6 <= C_E_aantal) { 

      if (E2 = 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.6, 'dit probleem') 

      } 

      if (E2 > 1) { 

         assign(F_E_hetprobleem.6, 'het 6<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      E3_intro_C.6  

      E3.6  

      E4.6  

      E5.6  

      if (1 in E5.6 && count(E5.6) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', E5.6) 

      } 

      if (1 in E5.6) { 

         E6.6  

      } 

      if (6 ni E6.6 && 7 ni E6.6) { 

         E7_jaar.6  

      } 

   } 

} 

F1  

if (F1 = 1) { 

   F2  

   if (F2 = 1) { 

      calculate(C_F_aantal, 1) 

   } 

   if (F2 = 2) { 

      calculate(C_F_aantal, 2) 

   } 

   if (F2 = 3) { 

      calculate(C_F_aantal, 3) 

   } 

   if (F2 = 4) { 

      calculate(C_F_aantal, 4) 

   } 

   if (F2 = 5) { 

      calculate(C_F_aantal, 5) 

   } 

   if (F2 > 5) { 

      calculate(C_F_aantal, 6) 

   } 

   if (F2 = 1) { 

      assign(F_F_dezeproblemen, 'dit probleem') 
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   } 

   if (F2 > 1) { 

      assign(F_F_dezeproblemen, 'deze problemen') 

   } 

   if (F2 < 7) { 

      F3_intro_A  

   } 

   if (F2 > 6) { 

      F3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_F_aantal) { 

      if (F2 = 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.1, 'dit probleem') 

      } 

      if (F2 > 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.1, 'het 1<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      F3.1  

      F4.1  

      F5.1  

      if (1 in F5.1 && count(F5.1) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', F5.1) 

      } 

      if (1 in F5.1) { 

         F6.1  

      } 

      if (6 ni F6.1 && 7 ni F6.1) { 

         F7_jaar.1  

      } 

   } 

   if (2 <= C_F_aantal) { 

      if (F2 = 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.2, 'dit probleem') 

      } 

      if (F2 > 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.2, 'het 2<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      F3_intro_C.2  

      F3.2  

      F4.2  

      F5.2  

      if (1 in F5.2 && count(F5.2) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', F5.2) 

      } 

      if (1 in F5.2) { 

         F6.2  

      } 

      if (6 ni F6.2 && 7 ni F6.2) { 

         F7_jaar.2  

      } 

   } 

   if (3 <= C_F_aantal) { 

      if (F2 = 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.3, 'dit probleem') 

      } 

      if (F2 > 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.3, 'het 3<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      F3_intro_C.3  
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      F3.3  

      F4.3  

      F5.3  

      if (1 in F5.3 && count(F5.3) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', F5.3) 

      } 

      if (1 in F5.3) { 

         F6.3  

      } 

      if (6 ni F6.3 && 7 ni F6.3) { 

         F7_jaar.3  

      } 

   } 

   if (4 <= C_F_aantal) { 

      if (F2 = 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.4, 'dit probleem') 

      } 

      if (F2 > 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.4, 'het 4<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      F3_intro_C.4  

      F3.4  

      F4.4  

      F5.4  

      if (1 in F5.4 && count(F5.4) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', F5.4) 

      } 

      if (1 in F5.4) { 

         F6.4  

      } 

      if (6 ni F6.4 && 7 ni F6.4) { 

         F7_jaar.4  

      } 

   } 

   if (5 <= C_F_aantal) { 

      if (F2 = 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.5, 'dit probleem') 

      } 

      if (F2 > 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.5, 'het 5<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      F3_intro_C.5  

      F3.5  

      F4.5  

      F5.5  

      if (1 in F5.5 && count(F5.5) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', F5.5) 

      } 

      if (1 in F5.5) { 

         F6.5  

      } 

      if (6 ni F6.5 && 7 ni F6.5) { 

         F7_jaar.5  

      } 

   } 

   if (6 <= C_F_aantal) { 

      if (F2 = 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.6, 'dit probleem') 
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      } 

      if (F2 > 1) { 

         assign(F_F_hetprobleem.6, 'het 6<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      F3_intro_C.6  

      F3.6  

      F4.6  

      F5.6  

      if (1 in F5.6 && count(F5.6) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', F5.6) 

      } 

      if (1 in F5.6) { 

         F6.6  

      } 

      if (6 ni F6.6 && 7 ni F6.6) { 

         F7_jaar.6  

      } 

   } 

} 

G1  

if (G1 = 1) { 

   G2  

   if (G2 = 1) { 

      calculate(C_G_aantal, 1) 

   } 

   if (G2 = 2) { 

      calculate(C_G_aantal, 2) 

   } 

   if (G2 = 3) { 

      calculate(C_G_aantal, 3) 

   } 

   if (G2 = 4) { 

      calculate(C_G_aantal, 4) 

   } 

   if (G2 = 5) { 

      calculate(C_G_aantal, 5) 

   } 

   if (G2 > 5) { 

      calculate(C_G_aantal, 6) 

   } 

   if (G2 = 1) { 

      assign(F_G_dezeproblemen, 'dit probleem') 

   } 

   if (G2 > 1) { 

      assign(F_G_dezeproblemen, 'deze problemen') 

   } 

   if (G2 < 7) { 

      G3_intro_A  

   } 

   if (G2 > 6) { 

      G3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_G_aantal) { 

      if (G2 = 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.1, 'dit probleem') 

      } 

      if (G2 > 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.1, 'het 1<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      G3.1  
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      G4.1  

      G5.1  

      if (1 in G5.1 && count(G5.1) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', G5.1) 

      } 

      if (1 in G5.1) { 

         G6.1  

      } 

      if (6 ni G6.1 && 7 ni G6.1) { 

         G7_jaar.1  

      } 

   } 

   if (2 <= C_G_aantal) { 

      if (G2 = 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.2, 'dit probleem') 

      } 

      if (G2 > 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.2, 'het 2<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      G3_intro_C.2  

      G3.2  

      G4.2  

      G5.2  

      if (1 in G5.2 && count(G5.2) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', G5.2) 

      } 

      if (1 in G5.2) { 

         G6.2  

      } 

      if (6 ni G6.2 && 7 ni G6.2) { 

         G7_jaar.2  

      } 

   } 

   if (3 <= C_G_aantal) { 

      if (G2 = 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.3, 'dit probleem') 

      } 

      if (G2 > 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.3, 'het 3<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      G3_intro_C.3  

      G3.3  

      G4.3  

      G5.3  

      if (1 in G5.3 && count(G5.3) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', G5.3) 

      } 

      if (1 in G5.3) { 

         G6.3  

      } 

      if (6 ni G6.3 && 7 ni G6.3) { 

         G7_jaar.3  

      } 

   } 

   if (4 <= C_G_aantal) { 

      if (G2 = 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.4, 'dit probleem') 

      } 
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      if (G2 > 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.4, 'het 4<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      G3_intro_C.4  

      G3.4  

      G4.4  

      G5.4  

      if (1 in G5.4 && count(G5.4) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', G5.4) 

      } 

      if (1 in G5.4) { 

         G6.4  

      } 

      if (6 ni G6.4 && 7 ni G6.4) { 

         G7_jaar.4  

      } 

   } 

   if (5 <= C_G_aantal) { 

      if (G2 = 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.5, 'dit probleem') 

      } 

      if (G2 > 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.5, 'het 5<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      G3_intro_C.5  

      G3.5  

      G4.5  

      G5.5  

      if (1 in G5.5 && count(G5.5) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', G5.5) 

      } 

      if (1 in G5.5) { 

         G6.5  

      } 

      if (6 ni G6.5 && 7 ni G6.5) { 

         G7_jaar.5  

      } 

   } 

   if (6 <= C_G_aantal) { 

      if (G2 = 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.6, 'dit probleem') 

      } 

      if (G2 > 1) { 

         assign(F_G_hetprobleem.6, 'het 6<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      G3_intro_C.6  

      G3.6  

      G4.6  

      G5.6  

      if (1 in G5.6 && count(G5.6) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', G5.6) 

      } 

      if (1 in G5.6) { 

         G6.6  

      } 

      if (6 ni G6.6 && 7 ni G6.6) { 

         G7_jaar.6  

      } 
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   } 

} 

H1  

if (H1 = 1) { 

   H2  

   if (H2 = 1) { 

      calculate(C_H_aantal, 1) 

   } 

   if (H2 = 2) { 

      calculate(C_H_aantal, 2) 

   } 

   if (H2 = 3) { 

      calculate(C_H_aantal, 3) 

   } 

   if (H2 = 4) { 

      calculate(C_H_aantal, 4) 

   } 

   if (H2 = 5) { 

      calculate(C_H_aantal, 5) 

   } 

   if (H2 > 5) { 

      calculate(C_H_aantal, 6) 

   } 

   if (H2 = 1) { 

      assign(F_H_dezeproblemen, 'dit probleem') 

   } 

   if (H2 > 1) { 

      assign(F_H_dezeproblemen, 'deze problemen') 

   } 

   if (H2 < 7) { 

      H3_intro_A  

   } 

   if (H2 > 6) { 

      H3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_H_aantal) { 

      if (H2 = 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.1, 'dit probleem') 

      } 

      if (H2 > 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.1, 'het 1<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      H3.1  

      H4.1  

      H5.1  

      if (1 in H5.1 && count(H5.1) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', H5.1) 

      } 

      if (1 in H5.1) { 

         H6.1  

      } 

      if (6 ni H6.1 && 7 ni H6.1) { 

         H7_jaar.1  

      } 

   } 

   if (2 <= C_H_aantal) { 

      if (H2 = 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.2, 'dit probleem') 

      } 

      if (H2 > 1) { 
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         assign(F_H_hetprobleem.2, 'het 2<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      H3_intro_C.2  

      H3.2  

      H4.2  

      H5.2  

      if (1 in H5.2 && count(H5.2) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', H5.2) 

      } 

      if (1 in H5.2) { 

         H6.2  

      } 

      if (6 ni H6.2 && 7 ni H6.2) { 

         H7_jaar.2  

      } 

   } 

   if (3 <= C_H_aantal) { 

      if (H2 = 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.3, 'dit probleem') 

      } 

      if (H2 > 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.3, 'het 3<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      H3_intro_C.3  

      H3.3  

      H4.3  

      H5.3  

      if (1 in H5.3 && count(H5.3) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', H5.3) 

      } 

      if (1 in H5.3) { 

         H6.3  

      } 

      if (6 ni H6.3 && 7 ni H6.3) { 

         H7_jaar.3  

      } 

   } 

   if (4 <= C_H_aantal) { 

      if (H2 = 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.4, 'dit probleem') 

      } 

      if (H2 > 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.4, 'het 4<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      H3_intro_C.4  

      H3.4  

      H4.4  

      H5.4  

      if (1 in H5.4 && count(H5.4) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', H5.4) 

      } 

      if (1 in H5.4) { 

         H6.4  

      } 

      if (6 ni H6.4 && 7 ni H6.4) { 

         H7_jaar.4  

      } 

   } 
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   if (5 <= C_H_aantal) { 

      if (H2 = 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.5, 'dit probleem') 

      } 

      if (H2 > 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.5, 'het 5<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      H3_intro_C.5  

      H3.5  

      H4.5  

      H5.5  

      if (1 in H5.5 && count(H5.5) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', H5.5) 

      } 

      if (1 in H5.5) { 

         H6.5  

      } 

      if (6 ni H6.5 && 7 ni H6.5) { 

         H7_jaar.5  

      } 

   } 

   if (6 <= C_H_aantal) { 

      if (H2 = 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.6, 'dit probleem') 

      } 

      if (H2 > 1) { 

         assign(F_H_hetprobleem.6, 'het 6<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      H3_intro_C.6  

      H3.6  

      H4.6  

      H5.6  

      if (1 in H5.6 && count(H5.6) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', H5.6) 

      } 

      if (1 in H5.6) { 

         H6.6  

      } 

      if (6 ni H6.6 && 7 ni H6.6) { 

         H7_jaar.6  

      } 

   } 

} 

I1  

if (I1 = 1) { 

   I2  

} 

if (I2 = 1) { 

   I3  

   if (I3 = 1) { 

      calculate(C_I_aantal, 1) 

   } 

   if (I3 = 2) { 

      calculate(C_I_aantal, 2) 

   } 

   if (I3 = 3) { 

      calculate(C_I_aantal, 3) 

   } 

   if (I3 = 4) { 
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      calculate(C_I_aantal, 4) 

   } 

   if (I3 = 5) { 

      calculate(C_I_aantal, 5) 

   } 

   if (I3 > 5) { 

      calculate(C_I_aantal, 6) 

   } 

   if (I3 = 1) { 

      assign(F_I_dezeproblemen, 'dit probleem') 

   } 

   if (I3 > 1) { 

      assign(F_I_dezeproblemen, 'deze problemen') 

   } 

   if (I3 < 7) { 

      I4_intro_A  

   } 

   if (I3 > 6) { 

      I4_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_I_aantal) { 

      if (I3 = 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.1, 'dit probleem') 

      } 

      if (I3 > 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.1, 'het 1<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      I4.1  

      I5.1  

      if (1 in I5.1 && count(I5.1) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', I5.1) 

      } 

      if (1 in I5.1) { 

         I6.1  

      } 

      if (6 ni I6.1 && 7 ni I6.1) { 

         I7_jaar.1  

      } 

   } 

   if (2 <= C_I_aantal) { 

      if (I3 = 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.2, 'dit probleem') 

      } 

      if (I3 > 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.2, 'het 2<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      I4_intro_C.2  

      I4.2  

      I5.2  

      if (1 in I5.2 && count(I5.2) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', I5.2) 

      } 

      if (1 in I5.2) { 

         I6.2  

      } 

      if (6 ni I6.2 && 7 ni I6.2) { 

         I7_jaar.2  

      } 

   } 
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   if (3 <= C_I_aantal) { 

      if (I3 = 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.3, 'dit probleem') 

      } 

      if (I3 > 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.3, 'het 3<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      I4_intro_C.3  

      I4.3  

      I5.3  

      if (1 in I5.3 && count(I5.3) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', I5.3) 

      } 

      if (1 in I5.3) { 

         I6.3  

      } 

      if (6 ni I6.3 && 7 ni I6.3) { 

         I7_jaar.3  

      } 

   } 

   if (4 <= C_I_aantal) { 

      if (I3 = 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.4, 'dit probleem') 

      } 

      if (I3 > 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.4, 'het 4<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      I4_intro_C.4  

      I4.4  

      I5.4  

      if (1 in I5.4 && count(I5.4) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', I5.4) 

      } 

      if (1 in I5.4) { 

         I6.4  

      } 

      if (6 ni I6.4 && 7 ni I6.4) { 

         I7_jaar.4  

      } 

   } 

   if (5 <= C_I_aantal) { 

      if (I3 = 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.5, 'dit probleem') 

      } 

      if (I3 > 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.5, 'het 5<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      I4_intro_C.5  

      I4.5  

      I5.5  

      if (1 in I5.5 && count(I5.5) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', I5.5) 

      } 

      if (1 in I5.5) { 

         I6.5  

      } 

      if (6 ni I6.5 && 7 ni I6.5) { 

         I7_jaar.5  
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      } 

   } 

   if (6 <= C_I_aantal) { 

      if (I3 = 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.6, 'dit probleem') 

      } 

      if (I3 > 1) { 

         assign(F_I_hetprobleem.6, 'het 6<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      I4_intro_C.6  

      I4.6  

      I5.6  

      if (1 in I5.6 && count(I5.6) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', I5.6) 

      } 

      if (1 in I5.6) { 

         I6.6  

      } 

      if (6 ni I6.6 && 7 ni I6.6) { 

         I7_jaar.6  

      } 

   } 

} 

J1  

if (J1 = 1) { 

   J2  

   if (J2 = 1) { 

      calculate(C_J_aantal, 1) 

   } 

   if (J2 = 2) { 

      calculate(C_J_aantal, 2) 

   } 

   if (J2 = 3) { 

      calculate(C_J_aantal, 3) 

   } 

   if (J2 = 4) { 

      calculate(C_J_aantal, 4) 

   } 

   if (J2 = 5) { 

      calculate(C_J_aantal, 5) 

   } 

   if (J2 > 5) { 

      calculate(C_J_aantal, 6) 

   } 

   if (J2 = 1) { 

      assign(F_J_dezeproblemen, 'dit probleem') 

   } 

   if (J2 > 1) { 

      assign(F_J_dezeproblemen, 'deze problemen') 

   } 

   if (J2 < 7) { 

      J3_intro_A  

   } 

   if (J2 > 6) { 

      J3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_J_aantal) { 

      if (J2 = 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.1, 'dit probleem') 

      } 
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      if (J2 > 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.1, 'het 1<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      J3.1  

      J4.1  

      J5.1  

      if (1 in J5.1 && count(J5.1) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', J5.1) 

      } 

      if (1 in J5.1) { 

         J6.1  

      } 

      if (6 ni J6.1 && 7 ni J6.1) { 

         J7_jaar.1  

      } 

   } 

   if (2 <= C_J_aantal) { 

      if (J2 = 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.2, 'dit probleem') 

      } 

      if (J2 > 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.2, 'het 2<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      J3_intro_C.2  

      J3.2  

      J4.2  

      J5.2  

      if (1 in J5.2 && count(J5.2) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', J5.2) 

      } 

      if (1 in J5.2) { 

         J6.2  

      } 

      if (6 ni J6.2 && 7 ni J6.2) { 

         J7_jaar.2  

      } 

   } 

   if (3 <= C_J_aantal) { 

      if (J2 = 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.3, 'dit probleem') 

      } 

      if (J2 > 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.3, 'het 3<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      J3_intro_C.3  

      J3.3  

      J4.3  

      J5.3  

      if (1 in J5.3 && count(J5.3) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', J5.3) 

      } 

      if (1 in J5.3) { 

         J6.3  

      } 

      if (6 ni J6.3 && 7 ni J6.3) { 

         J7_jaar.3  

      } 

   } 



 

Geschilbeslechting 275/513 

   if (4 <= C_J_aantal) { 

      if (J2 = 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.4, 'dit probleem') 

      } 

      if (J2 > 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.4, 'het 4<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      J3_intro_C.4  

      J3.4  

      J4.4  

      J5.4  

      if (1 in J5.4 && count(J5.4) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', J5.4) 

      } 

      if (1 in J5.4) { 

         J6.4  

      } 

      if (6 ni J6.4 && 7 ni J6.4) { 

         J7_jaar.4  

      } 

   } 

   if (5 <= C_J_aantal) { 

      if (J2 = 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.5, 'dit probleem') 

      } 

      if (J2 > 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.5, 'het 5<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      J3_intro_C.5  

      J3.5  

      J4.5  

      J5.5  

      if (1 in J5.5 && count(J5.5) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', J5.5) 

      } 

      if (1 in J5.5) { 

         J6.5  

      } 

      if (6 ni J6.5 && 7 ni J6.5) { 

         J7_jaar.5  

      } 

   } 

   if (6 <= C_J_aantal) { 

      if (J2 = 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.6, 'dit probleem') 

      } 

      if (J2 > 1) { 

         assign(F_J_hetprobleem.6, 'het 6<sup>e</sup> probleem') 

      } 

      J3_intro_C.6  

      J3.6  

      J4.6  

      J5.6  

      if (1 in J5.6 && count(J5.6) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', J5.6) 

      } 

      if (1 in J5.6) { 

         J6.6  
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      } 

      if (6 ni J6.6 && 7 ni J6.6) { 

         J7_jaar.6  

      } 

   } 

} 

K1  

if (K1 = 1) { 

   K2  

   if (K2 = 1) { 

      calculate(C_K_aantal, 1) 

   } 

   if (K2 = 2) { 

      calculate(C_K_aantal, 2) 

   } 

   if (K2 = 3) { 

      calculate(C_K_aantal, 3) 

   } 

   if (K2 = 4) { 

      calculate(C_K_aantal, 4) 

   } 

   if (K2 = 5) { 

      calculate(C_K_aantal, 5) 

   } 

   if (K2 > 5) { 

      calculate(C_K_aantal, 6) 

   } 

   if (K2 = 1) { 

      assign(F_K_dezegevallen, 'dat geval') 

   } 

   if (K2 > 1) { 

      assign(F_K_dezegevallen, 'die gevallen') 

   } 

   if (K2 < 7) { 

      K3_intro_A  

   } 

   if (K2 > 6) { 

      K3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_K_aantal) { 

      if (K2 = 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.1, 'dat geval') 

      } 

      if (K2 > 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.1, 'het 1<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      K3.1  

      K4.1  

      K5_jaar.1  

   } 

   if (2 <= C_K_aantal) { 

      if (K2 = 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.2, 'dat geval') 

      } 

      if (K2 > 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.2, 'het 2<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      K3_intro_C.2  

      K3.2  

      K4.2  

      K5_jaar.2  
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   } 

   if (3 <= C_K_aantal) { 

      if (K2 = 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.3, 'dat geval') 

      } 

      if (K2 > 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.3, 'het 3<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      K3_intro_C.3  

      K3.3  

      K4.3  

      K5_jaar.3  

   } 

   if (4 <= C_K_aantal) { 

      if (K2 = 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.4, 'dat geval') 

      } 

      if (K2 > 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.4, 'het 4<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      K3_intro_C.4  

      K3.4  

      K4.4  

      K5_jaar.4  

   } 

   if (5 <= C_K_aantal) { 

      if (K2 = 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.5, 'dat geval') 

      } 

      if (K2 > 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.5, 'het 5<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      K3_intro_C.5  

      K3.5  

      K4.5  

      K5_jaar.5  

   } 

   if (6 <= C_K_aantal) { 

      if (K2 = 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.6, 'dat geval') 

      } 

      if (K2 > 1) { 

         assign(F_K_hetgeval.6, 'het 6<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      K3_intro_C.6  

      K3.6  

      K4.6  

      K5_jaar.6  

   } 

} 

L1  

if (L1 = 1) { 

   L2  

   if (L2 = 1) { 

      calculate(C_L_aantal, 1) 

   } 

   if (L2 = 2) { 

      calculate(C_L_aantal, 2) 

   } 

   if (L2 = 3) { 

      calculate(C_L_aantal, 3) 
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   } 

   if (L2 = 4) { 

      calculate(C_L_aantal, 4) 

   } 

   if (L2 = 5) { 

      calculate(C_L_aantal, 5) 

   } 

   if (L2 > 5) { 

      calculate(C_L_aantal, 6) 

   } 

   if (L2 = 1) { 

      assign(F_L_diegevallen, 'dat geval') 

   } 

   if (L2 > 1) { 

      assign(F_L_diegevallen, 'die gevallen') 

   } 

   if (L2 < 7) { 

      L3_intro_A  

   } 

   if (L2 > 6) { 

      L3_intro_B  

   } 

   if (1 <= C_L_aantal) { 

      if (L2 = 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.1, 'dat geval') 

      } 

      if (L2 > 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.1, 'het 1<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      L3.1  

      L4.1  

      L5_jaar.1  

   } 

   if (2 <= C_L_aantal) { 

      if (L2 = 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.2, 'dat geval') 

      } 

      if (L2 > 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.2, 'het 2<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      L3_intro_C.2  

      L3.2  

      L4.2  

      L5_jaar.2  

   } 

   if (3 <= C_L_aantal) { 

      if (L2 = 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.3, 'dat geval') 

      } 

      if (L2 > 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.3, 'het 3<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      L3_intro_C.3  

      L3.3  

      L4.3  

      L5_jaar.3  

   } 

   if (4 <= C_L_aantal) { 

      if (L2 = 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.4, 'dat geval') 

      } 
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      if (L2 > 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.4, 'het 4<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      L3_intro_C.4  

      L3.4  

      L4.4  

      L5_jaar.4  

   } 

   if (5 <= C_L_aantal) { 

      if (L2 = 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.5, 'dat geval') 

      } 

      if (L2 > 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.5, 'het 5<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      L3_intro_C.5  

      L3.5  

      L4.5  

      L5_jaar.5  

   } 

   if (6 <= C_L_aantal) { 

      if (L2 = 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.6, 'dat geval') 

      } 

      if (L2 > 1) { 

         assign(F_L_hetgeval.6, 'het 6<sup>e</sup> van die gevallen') 

      } 

      L3_intro_C.6  

      L3.6  

      L4.6  

      L5_jaar.6  

   } 

} 

if (1 = 1) { 

   calculate(Oudste_probleem, -999) 

} 

calculate(chosen_minimum, -9999) 

calculate(random_chosen, 9999) 

if (A7_jaar.1 is response) { 

   if (A7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      if (1 in A5.1) { 
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         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.1;') 

      } 

      if (1 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (A7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[1] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 
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      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[1] < random_chosen) { 

      if (1 in A5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.1;') 

      } 

      if (1 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 
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      } 

      if (8 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (A7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 1) 

   } 

   if (A7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.1;') 

   } 

   if (A7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[1] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 1) 

   } 

   if (A7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[1] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.1;') 

   } 

   if (A7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[1]) 

   } 

   if (A7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[1] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[1]) 

   } 

} 

if (A7_jaar.2 is response) { 

   if (A7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.2 > chosen_minimum) { 
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      if (1 in A5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.2;') 

      } 

      if (1 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (A7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[2] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 
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      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[2] < random_chosen) { 

      if (1 in A5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.2;') 

      } 

      if (1 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in A6.2) { 
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         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (A7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 2) 

   } 

   if (A7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.2;') 

   } 

   if (A7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[2] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 2) 

   } 

   if (A7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[2] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.2;') 

   } 

   if (A7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[2]) 

   } 

   if (A7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[2] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[2]) 

   } 

} 

if (A7_jaar.3 is response) { 

   if (A7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 
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   } 

   if (A7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      if (1 in A5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.3;') 

      } 

      if (1 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (A7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[3] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 
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      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[3] < random_chosen) { 

      if (1 in A5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.3;') 

      } 

      if (1 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 



 

Geschilbeslechting 288/513 

      if (5 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (A7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 3) 

   } 

   if (A7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.3;') 

   } 

   if (A7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[3] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 3) 

   } 

   if (A7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[3] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.3;') 

   } 

   if (A7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[3]) 

   } 

   if (A7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[3] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[3]) 

   } 

} 

if (A7_jaar.4 is response) { 

   if (A7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      if (1 in A5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.4;') 

      } 

      if (1 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (A7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[4] < random_chosen) { 
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      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[4] < random_chosen) { 

      if (1 in A5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.4;') 

      } 

      if (1 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 
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      } 

      if (5 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (A7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 4) 

   } 

   if (A7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.4;') 

   } 

   if (A7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[4] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 4) 

   } 

   if (A7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[4] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.4;') 

   } 

   if (A7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[4]) 

   } 

   if (A7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[4] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[4]) 

   } 

} 

if (A7_jaar.5 is response) { 

   if (A7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      if (1 in A5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.5;') 

      } 

      if (1 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.5;') 

      } 

   } 
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   if (A7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[5] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[5] < random_chosen) { 

      if (1 in A5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.5;') 

      } 

      if (1 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.5) { 
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         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (A7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 5) 

   } 

   if (A7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.5;') 

   } 

   if (A7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[5] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 5) 

   } 

   if (A7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[5] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.5;') 

   } 

   if (A7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[5]) 

   } 

   if (A7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[5] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[5]) 

   } 

} 

if (A7_jaar.6 is response) { 

   if (A7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      if (1 in A5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.6;') 

      } 

      if (1 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.6;') 
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      } 

   } 

   if (A7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[6] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (A7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[6] < random_chosen) { 

      if (1 in A5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in A5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in A5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in A5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in A5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in A5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in A5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in A5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^A5_and.6;') 

      } 

      if (1 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 
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      if (4 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in A6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^A6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (A7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 6) 

   } 

   if (A7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.6;') 

   } 

   if (A7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[6] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 6) 

   } 

   if (A7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[6] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^A3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^A7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^A4.6;') 

   } 

   if (A7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[6]) 

   } 

   if (A7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[6] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, A7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[6]) 

   } 

} 

if (B7_jaar.1 is response) { 

   if (B7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      if (1 in B5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.1;') 

      } 

      if (1 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in B6.1) { 
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         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[7] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[7] < random_chosen) { 

      if (1 in B5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.1;') 

      } 

      if (1 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 
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      } 

      if (4 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in B6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 7) 

   } 

   if (B7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.1;') 

   } 

   if (B7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[7] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 7) 

   } 

   if (B7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[7] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.1;') 

   } 

   if (B7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[7]) 

   } 

   if (B7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[7] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[7]) 

   } 

} 

if (B7_jaar.2 is response) { 

   if (B7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      if (1 in B5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.2;') 

      } 

      if (1 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 
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      if (10 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[8] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[8] < random_chosen) { 

      if (1 in B5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.2;') 

      } 

      if (1 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.2) { 
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         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in B6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 8) 

   } 

   if (B7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.2;') 

   } 

   if (B7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[8] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 8) 

   } 

   if (B7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[8] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.2;') 

   } 

   if (B7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[8]) 

   } 

   if (B7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[8] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[8]) 

   } 

} 

if (B7_jaar.3 is response) { 

   if (B7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      if (1 in B5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.3;') 

      } 

      if (1 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 
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      } 

      if (10 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[9] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[9] < random_chosen) { 

      if (1 in B5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.3;') 

      } 

      if (1 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 
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      if (3 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in B6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 9) 

   } 

   if (B7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.3;') 

   } 

   if (B7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[9] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 9) 

   } 

   if (B7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[9] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.3;') 

   } 

   if (B7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[9]) 

   } 

   if (B7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[9] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[9]) 

   } 

} 

if (B7_jaar.4 is response) { 

   if (B7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 



 

Geschilbeslechting 307/513 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      if (1 in B5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.4;') 

      } 

      if (1 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in B6.4) { 
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         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[10] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[10] < random_chosen) { 

      if (1 in B5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.4;') 

      } 

      if (1 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in B6.4) { 
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         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in B6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 10) 

   } 

   if (B7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.4;') 

   } 

   if (B7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[10] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 10) 

   } 

   if (B7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[10] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.4;') 

   } 

   if (B7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[10]) 

   } 

   if (B7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[10] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[10]) 

   } 

} 

if (B7_jaar.5 is response) { 

   if (B7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      if (1 in B5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.5;') 

      } 

      if (1 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 



 

Geschilbeslechting 311/513 

      if (9 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[11] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[11] < random_chosen) { 

      if (1 in B5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.5;') 

      } 

      if (1 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 
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      if (2 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in B6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 11) 

   } 

   if (B7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.5;') 

   } 

   if (B7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[11] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 11) 

   } 

   if (B7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[11] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.5;') 

   } 

   if (B7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[11]) 

   } 

   if (B7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[11] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[11]) 

   } 

} 

if (B7_jaar.6 is response) { 

   if (B7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 
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      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      if (1 in B5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.6;') 

      } 

      if (1 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 
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      } 

      if (9 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[12] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (B7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[12] < random_chosen) { 

      if (1 in B5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in B5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in B5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in B5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in B5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in B5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in B5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in B5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^B5_and.6;') 

      } 

      if (1 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 
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      } 

      if (2 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in B6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^B6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (B7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 12) 

   } 

   if (B7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.6;') 

   } 

   if (B7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[12] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 12) 

   } 

   if (B7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[12] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^B3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^B7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^B4.6;') 

   } 

   if (B7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[12]) 

   } 

   if (B7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[12] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, B7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[12]) 

   } 

} 

if (C7_jaar.1 is response) { 

   if (C7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 
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      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      if (1 in C5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in C5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.1;') 

      } 

      if (1 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in C6.1) { 
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         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[13] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[13] < random_chosen) { 

      if (1 in C5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in C5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.1;') 

      } 

      if (1 in C6.1) { 
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         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 13) 

   } 

   if (C7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.1;') 

   } 

   if (C7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[13] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 13) 

   } 

   if (C7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[13] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.1;') 

   } 

   if (C7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[13]) 

   } 

   if (C7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[13] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[13]) 

   } 

} 

if (C7_jaar.2 is response) { 

   if (C7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 
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      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      if (1 in C5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in C5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.2;') 

      } 

      if (1 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 
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      if (8 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[14] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[14] < random_chosen) { 

      if (1 in C5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in C5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.2;') 

      } 
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      if (1 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 14) 

   } 

   if (C7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.2;') 

   } 

   if (C7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[14] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 14) 

   } 

   if (C7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[14] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.2;') 

   } 

   if (C7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[14]) 

   } 

   if (C7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[14] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[14]) 

   } 

} 

if (C7_jaar.3 is response) { 

   if (C7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 



 

Geschilbeslechting 322/513 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      if (1 in C5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in C5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.3;') 

      } 

      if (1 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 
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      } 

      if (8 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[15] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[15] < random_chosen) { 

      if (1 in C5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in C5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.3;') 
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      } 

      if (1 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 15) 

   } 

   if (C7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.3;') 

   } 

   if (C7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[15] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 15) 

   } 

   if (C7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[15] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.3;') 

   } 

   if (C7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[15]) 

   } 

   if (C7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[15] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[15]) 

   } 

} 

if (C7_jaar.4 is response) { 

   if (C7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 
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      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      if (1 in C5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in C5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.4;') 

      } 

      if (1 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in C6.4) { 
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         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[16] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[16] < random_chosen) { 

      if (1 in C5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 
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      if (8 in C5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.4;') 

      } 

      if (1 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 16) 

   } 

   if (C7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.4;') 

   } 

   if (C7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[16] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 16) 

   } 

   if (C7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[16] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.4;') 

   } 

   if (C7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[16]) 

   } 

   if (C7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[16] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[16]) 

   } 

} 

if (C7_jaar.5 is response) { 

   if (C7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 
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      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      if (1 in C5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in C5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.5;') 

      } 

      if (1 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 
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      if (5 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[17] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[17] < random_chosen) { 

      if (1 in C5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 
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      } 

      if (8 in C5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.5;') 

      } 

      if (1 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 17) 

   } 

   if (C7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.5;') 

   } 

   if (C7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[17] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 17) 

   } 

   if (C7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[17] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.5;') 

   } 

   if (C7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[17]) 

   } 

   if (C7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[17] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[17]) 

   } 

} 

if (C7_jaar.6 is response) { 

   if (C7_jaar.6 > chosen_minimum) { 
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      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      if (1 in C5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in C5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.6;') 

      } 

      if (1 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 
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      } 

      if (5 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[18] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (C7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[18] < random_chosen) { 

      if (1 in C5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in C5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in C5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in C5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in C5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in C5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in C5.6) { 
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         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in C5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^C5_and.6;') 

      } 

      if (1 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in C6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^C6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (C7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 18) 

   } 

   if (C7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.6;') 

   } 

   if (C7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[18] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 18) 

   } 

   if (C7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[18] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^C3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^C7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^C4.6;') 

   } 

   if (C7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[18]) 

   } 

   if (C7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[18] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, C7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[18]) 

   } 

} 
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if (D7_jaar.1 is response) { 

   if (D7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      if (1 in D5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in D5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in D5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.1;') 

      } 

      if (1 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in D6.1) { 
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         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[19] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[19] < random_chosen) { 

      if (1 in D5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in D5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 
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      if (7 in D5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.1;') 

      } 

      if (1 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 19) 

   } 

   if (D7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.1;') 

   } 

   if (D7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[19] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 19) 

   } 

   if (D7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[19] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.1;') 

   } 

   if (D7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[19]) 

   } 

   if (D7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[19] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[19]) 

   } 
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} 

if (D7_jaar.2 is response) { 

   if (D7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      if (1 in D5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in D5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in D5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.2;') 

      } 

      if (1 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 
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      if (4 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[20] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[20] < random_chosen) { 

      if (1 in D5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in D5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 
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      } 

      if (7 in D5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.2;') 

      } 

      if (1 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 20) 

   } 

   if (D7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.2;') 

   } 

   if (D7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[20] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 20) 

   } 

   if (D7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[20] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.2;') 

   } 

   if (D7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[20]) 

   } 

   if (D7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[20] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[20]) 
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   } 

} 

if (D7_jaar.3 is response) { 

   if (D7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      if (1 in D5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in D5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in D5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.3;') 

      } 

      if (1 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 
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      } 

      if (4 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[21] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[21] < random_chosen) { 

      if (1 in D5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in D5.3) { 
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         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in D5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.3;') 

      } 

      if (1 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 21) 

   } 

   if (D7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.3;') 

   } 

   if (D7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[21] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 21) 

   } 

   if (D7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[21] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.3;') 

   } 

   if (D7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[21]) 

   } 

   if (D7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[21] < random_chosen) { 
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      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[21]) 

   } 

} 

if (D7_jaar.4 is response) { 

   if (D7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      if (1 in D5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in D5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in D5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.4;') 

      } 

      if (1 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 
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      if (3 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[22] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[22] < random_chosen) { 

      if (1 in D5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 
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      if (6 in D5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in D5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.4;') 

      } 

      if (1 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 22) 

   } 

   if (D7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.4;') 

   } 

   if (D7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[22] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 22) 

   } 

   if (D7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[22] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.4;') 

   } 

   if (D7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[22]) 

   } 
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   if (D7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[22] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[22]) 

   } 

} 

if (D7_jaar.5 is response) { 

   if (D7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      if (1 in D5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in D5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in D5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.5;') 

      } 

      if (1 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 
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      } 

      if (3 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[23] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[23] < random_chosen) { 

      if (1 in D5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 
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      } 

      if (6 in D5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in D5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.5;') 

      } 

      if (1 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 23) 

   } 

   if (D7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.5;') 

   } 

   if (D7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[23] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 23) 

   } 

   if (D7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[23] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.5;') 

   } 

   if (D7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[23]) 
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   } 

   if (D7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[23] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[23]) 

   } 

} 

if (D7_jaar.6 is response) { 

   if (D7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      if (1 in D5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in D5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in D5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.6;') 

      } 

      if (1 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.6) { 
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         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[24] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (D7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[24] < random_chosen) { 

      if (1 in D5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in D5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in D5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in D5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in D5.6) { 
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         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in D5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in D5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in D5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^D5_and.6;') 

      } 

      if (1 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in D6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^D6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (D7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 24) 

   } 

   if (D7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.6;') 

   } 

   if (D7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[24] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 24) 

   } 

   if (D7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[24] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^D3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^D7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^D4.6;') 

   } 

   if (D7_jaar.6 > chosen_minimum) { 
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      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[24]) 

   } 

   if (D7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[24] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, D7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[24]) 

   } 

} 

if (E7_jaar.1 is response) { 

   if (E7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      if (1 in E5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in E5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in E5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in E5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.1;') 

      } 

      if (1 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 
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      } 

      if (2 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[25] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[25] < random_chosen) { 

      if (1 in E5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in E5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 
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      if (5 in E5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in E5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.1;') 

      } 

      if (1 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 25) 

   } 

   if (E7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.1;') 

   } 

   if (E7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[25] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 25) 

   } 

   if (E7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[25] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.1;') 

   } 
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   if (E7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[25]) 

   } 

   if (E7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[25] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[25]) 

   } 

} 

if (E7_jaar.2 is response) { 

   if (E7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      if (1 in E5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in E5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in E5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in E5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.2;') 

      } 

      if (1 in E6.2) { 
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         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[26] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[26] < random_chosen) { 

      if (1 in E5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in E5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 
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      } 

      if (5 in E5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in E5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.2;') 

      } 

      if (1 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 26) 

   } 

   if (E7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.2;') 

   } 

   if (E7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[26] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 26) 

   } 

   if (E7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[26] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.2;') 
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   } 

   if (E7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[26]) 

   } 

   if (E7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[26] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[26]) 

   } 

} 

if (E7_jaar.3 is response) { 

   if (E7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      if (1 in E5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in E5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in E5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in E5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.3;') 

      } 
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      if (1 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[27] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[27] < random_chosen) { 

      if (1 in E5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in E5.3) { 
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         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in E5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in E5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.3;') 

      } 

      if (1 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 27) 

   } 

   if (E7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.3;') 

   } 

   if (E7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[27] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 27) 

   } 

   if (E7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[27] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 
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      assign(F_jaar, '^E7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.3;') 

   } 

   if (E7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[27]) 

   } 

   if (E7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[27] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[27]) 

   } 

} 

if (E7_jaar.4 is response) { 

   if (E7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      if (1 in E5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in E5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in E5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in E5.4) { 
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         assign(F_actie_h, '^E5_and.4;') 

      } 

      if (1 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[28] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[28] < random_chosen) { 

      if (1 in E5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 
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      if (4 in E5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in E5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in E5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.4;') 

      } 

      if (1 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 28) 

   } 

   if (E7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.4;') 

   } 

   if (E7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[28] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 28) 

   } 

   if (E7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[28] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.4;') 
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      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.4;') 

   } 

   if (E7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[28]) 

   } 

   if (E7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[28] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[28]) 

   } 

} 

if (E7_jaar.5 is response) { 

   if (E7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      if (1 in E5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in E5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in E5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 
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      if (8 in E5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.5;') 

      } 

      if (1 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[29] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[29] < random_chosen) { 

      if (1 in E5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 
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      } 

      if (4 in E5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in E5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in E5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.5;') 

      } 

      if (1 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 29) 

   } 

   if (E7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.5;') 

   } 

   if (E7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[29] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 29) 

   } 

   if (E7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[29] < random_chosen) { 
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      assign(F_inhoud_cat, '^E3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.5;') 

   } 

   if (E7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[29]) 

   } 

   if (E7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[29] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[29]) 

   } 

} 

if (E7_jaar.6 is response) { 

   if (E7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      if (1 in E5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in E5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in E5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 
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      } 

      if (8 in E5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.6;') 

      } 

      if (1 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[30] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (E7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[30] < random_chosen) { 

      if (1 in E5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in E5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in E5.6) { 
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         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in E5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in E5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in E5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in E5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in E5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^E5_and.6;') 

      } 

      if (1 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in E6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^E6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (E7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 30) 

   } 

   if (E7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.6;') 

   } 

   if (E7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[30] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 30) 

   } 
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   if (E7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[30] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^E3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^E7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^E4.6;') 

   } 

   if (E7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[30]) 

   } 

   if (E7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[30] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, E7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[30]) 

   } 

} 

if (F7_jaar.1 is response) { 

   if (F7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      if (1 in F5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in F5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.1) { 
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         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.1;') 

      } 

      if (1 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[31] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[31] < random_chosen) { 

      if (1 in F5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 



 

Geschilbeslechting 372/513 

      } 

      if (3 in F5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in F5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.1;') 

      } 

      if (1 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 31) 

   } 

   if (F7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.1;') 

   } 

   if (F7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[31] < random_chosen) { 
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      calculate(Oudste_probleem, 31) 

   } 

   if (F7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[31] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.1;') 

   } 

   if (F7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[31]) 

   } 

   if (F7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[31] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[31]) 

   } 

} 

if (F7_jaar.2 is response) { 

   if (F7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      if (1 in F5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in F5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 
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      if (7 in F5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.2;') 

      } 

      if (1 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[32] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[32] < random_chosen) { 

      if (1 in F5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.2) { 
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         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in F5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.2;') 

      } 

      if (1 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 32) 

   } 

   if (F7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.2;') 
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   } 

   if (F7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[32] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 32) 

   } 

   if (F7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[32] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.2;') 

   } 

   if (F7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[32]) 

   } 

   if (F7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[32] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[32]) 

   } 

} 

if (F7_jaar.3 is response) { 

   if (F7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      if (1 in F5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in F5.3) { 
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         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.3;') 

      } 

      if (1 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[33] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[33] < random_chosen) { 

      if (1 in F5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 
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      } 

      if (2 in F5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in F5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.3;') 

      } 

      if (1 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 33) 

   } 

   if (F7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 
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      assign(F_jaar, '^F7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.3;') 

   } 

   if (F7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[33] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 33) 

   } 

   if (F7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[33] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.3;') 

   } 

   if (F7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[33]) 

   } 

   if (F7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[33] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[33]) 

   } 

} 

if (F7_jaar.4 is response) { 

   if (F7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      if (1 in F5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 
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      if (6 in F5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.4;') 

      } 

      if (1 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[34] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[34] < random_chosen) { 

      if (1 in F5.4) { 
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         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in F5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.4;') 

      } 

      if (1 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 34) 

   } 

   if (F7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.4;') 
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      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.4;') 

   } 

   if (F7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[34] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 34) 

   } 

   if (F7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[34] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.4;') 

   } 

   if (F7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[34]) 

   } 

   if (F7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[34] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[34]) 

   } 

} 

if (F7_jaar.5 is response) { 

   if (F7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      if (1 in F5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 
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      } 

      if (6 in F5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.5;') 

      } 

      if (1 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[35] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[35] < random_chosen) { 
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      if (1 in F5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in F5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.5;') 

      } 

      if (1 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 35) 

   } 

   if (F7_jaar.5 > chosen_minimum) { 
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      assign(F_inhoud_cat, '^F3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.5;') 

   } 

   if (F7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[35] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 35) 

   } 

   if (F7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[35] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.5;') 

   } 

   if (F7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[35]) 

   } 

   if (F7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[35] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[35]) 

   } 

} 

if (F7_jaar.6 is response) { 

   if (F7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (F7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      if (1 in F5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.6) { 



 

Geschilbeslechting 386/513 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in F5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.6;') 

      } 

      if (1 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[36] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 
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   } 

   if (F7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[36] < random_chosen) { 

      if (1 in F5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in F5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in F5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in F5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in F5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in F5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in F5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in F5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^F5_and.6;') 

      } 

      if (1 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in F6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^F6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (F7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 36) 
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   } 

   if (F7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.6;') 

   } 

   if (F7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[36] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 36) 

   } 

   if (F7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[36] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^F3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^F7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^F4.6;') 

   } 

   if (F7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[36]) 

   } 

   if (F7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[36] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, F7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[36]) 

   } 

} 

if (G7_jaar.1 is response) { 

   if (G7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      if (1 in G5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in G5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 
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      if (5 in G5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.1;') 

      } 

      if (1 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (G7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[37] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[37] < random_chosen) { 

      if (1 in G5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in G5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in G5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.1;') 

      } 

      if (1 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in G6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (G7_jaar.1 > chosen_minimum) { 
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      calculate(Oudste_probleem, 37) 

   } 

   if (G7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.1;') 

   } 

   if (G7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[37] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 37) 

   } 

   if (G7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[37] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.1;') 

   } 

   if (G7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[37]) 

   } 

   if (G7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[37] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[37]) 

   } 

} 

if (G7_jaar.2 is response) { 

   if (G7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      if (1 in G5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in G5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 
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      } 

      if (5 in G5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.2;') 

      } 

      if (1 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (G7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[38] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[38] < random_chosen) { 

      if (1 in G5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in G5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in G5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.2;') 

      } 

      if (1 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in G6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.2;') 

      } 

   } 
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   if (G7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 38) 

   } 

   if (G7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.2;') 

   } 

   if (G7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[38] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 38) 

   } 

   if (G7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[38] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.2;') 

   } 

   if (G7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[38]) 

   } 

   if (G7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[38] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[38]) 

   } 

} 

if (G7_jaar.3 is response) { 

   if (G7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      if (1 in G5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in G5.3) { 
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         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in G5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.3;') 

      } 

      if (1 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (G7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[39] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[39] < random_chosen) { 

      if (1 in G5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in G5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in G5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.3;') 

      } 

      if (1 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in G6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.3;') 
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      } 

   } 

   if (G7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 39) 

   } 

   if (G7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.3;') 

   } 

   if (G7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[39] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 39) 

   } 

   if (G7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[39] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.3;') 

   } 

   if (G7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[39]) 

   } 

   if (G7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[39] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[39]) 

   } 

} 

if (G7_jaar.4 is response) { 

   if (G7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      if (1 in G5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 
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      if (4 in G5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in G5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.4;') 

      } 

      if (1 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (G7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[40] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[40] < random_chosen) { 

      if (1 in G5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in G5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in G5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.4;') 

      } 

      if (1 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in G6.4) { 
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         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (G7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 40) 

   } 

   if (G7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.4;') 

   } 

   if (G7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[40] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 40) 

   } 

   if (G7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[40] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.4;') 

   } 

   if (G7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[40]) 

   } 

   if (G7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[40] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[40]) 

   } 

} 

if (G7_jaar.5 is response) { 

   if (G7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      if (1 in G5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 
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      } 

      if (4 in G5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in G5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.5;') 

      } 

      if (1 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (G7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[41] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[41] < random_chosen) { 

      if (1 in G5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in G5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in G5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.5;') 

      } 

      if (1 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 
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      if (10 in G6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (G7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 41) 

   } 

   if (G7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.5;') 

   } 

   if (G7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[41] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 41) 

   } 

   if (G7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[41] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.5;') 

   } 

   if (G7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[41]) 

   } 

   if (G7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[41] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[41]) 

   } 

} 

if (G7_jaar.6 is response) { 

   if (G7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      if (1 in G5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.6) { 
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         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in G5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in G5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.6;') 

      } 

      if (1 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (G7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[42] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (G7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[42] < random_chosen) { 

      if (1 in G5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in G5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in G5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in G5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in G5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in G5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in G5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in G5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^G5_and.6;') 

      } 

      if (1 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 
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      } 

      if (10 in G6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^G6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (G7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 42) 

   } 

   if (G7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.6;') 

   } 

   if (G7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[42] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 42) 

   } 

   if (G7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[42] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^G3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^G7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^G4.6;') 

   } 

   if (G7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[42]) 

   } 

   if (G7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[42] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, G7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[42]) 

   } 

} 

if (H7_jaar.1 is response) { 

   if (H7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      if (1 in H5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in H5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 
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      if (3 in H5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.1;') 

      } 

      if (1 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[43] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 



 

Geschilbeslechting 408/513 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[43] < random_chosen) { 

      if (1 in H5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in H5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.1;') 

      } 

      if (1 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.1) { 
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         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 43) 

   } 

   if (H7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.1;') 

   } 

   if (H7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[43] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 43) 

   } 

   if (H7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[43] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.1;') 

   } 

   if (H7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[43]) 

   } 

   if (H7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[43] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[43]) 

   } 

} 

if (H7_jaar.2 is response) { 

   if (H7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      if (1 in H5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in H5.2) { 
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         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.2;') 

      } 

      if (1 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[44] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 
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      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[44] < random_chosen) { 

      if (1 in H5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in H5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.2;') 

      } 

      if (1 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 
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      } 

      if (9 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 44) 

   } 

   if (H7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.2;') 

   } 

   if (H7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[44] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 44) 

   } 

   if (H7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[44] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.2;') 

   } 

   if (H7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[44]) 

   } 

   if (H7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[44] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[44]) 

   } 

} 

if (H7_jaar.3 is response) { 

   if (H7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      if (1 in H5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 
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      if (2 in H5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.3;') 

      } 

      if (1 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[45] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 
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      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[45] < random_chosen) { 

      if (1 in H5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in H5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.3;') 

      } 

      if (1 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in H6.3) { 
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         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 45) 

   } 

   if (H7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.3;') 

   } 

   if (H7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[45] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 45) 

   } 

   if (H7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[45] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.3;') 

   } 

   if (H7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[45]) 

   } 

   if (H7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[45] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[45]) 

   } 

} 

if (H7_jaar.4 is response) { 

   if (H7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      if (1 in H5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 



 

Geschilbeslechting 416/513 

      } 

      if (2 in H5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.4;') 

      } 

      if (1 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[46] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 
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      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[46] < random_chosen) { 

      if (1 in H5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in H5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.4;') 

      } 

      if (1 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 
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      if (8 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 46) 

   } 

   if (H7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.4;') 

   } 

   if (H7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[46] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 46) 

   } 

   if (H7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[46] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.4;') 

   } 

   if (H7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[46]) 

   } 

   if (H7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[46] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[46]) 

   } 

} 

if (H7_jaar.5 is response) { 

   if (H7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      if (1 in H5.5) { 
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         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in H5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.5;') 

      } 

      if (1 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[47] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 
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      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[47] < random_chosen) { 

      if (1 in H5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in H5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.5;') 

      } 

      if (1 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 
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      } 

      if (8 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 47) 

   } 

   if (H7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.5;') 

   } 

   if (H7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[47] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 47) 

   } 

   if (H7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[47] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.5;') 

   } 

   if (H7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[47]) 

   } 

   if (H7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[47] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[47]) 

   } 

} 

if (H7_jaar.6 is response) { 

   if (H7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.6 > chosen_minimum) { 
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      if (1 in H5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in H5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.6;') 

      } 

      if (1 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[48] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 
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      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (H7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[48] < random_chosen) { 

      if (1 in H5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in H5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in H5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in H5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in H5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in H5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in H5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in H5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^H5_and.6;') 

      } 

      if (1 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in H6.6) { 
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         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in H6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^H6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (H7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 48) 

   } 

   if (H7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.6;') 

   } 

   if (H7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[48] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 48) 

   } 

   if (H7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[48] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^H3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^H7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^H4.6;') 

   } 

   if (H7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[48]) 

   } 

   if (H7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[48] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, H7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[48]) 

   } 

} 

if (I7_jaar.1 is response) { 

   if (I7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 
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   } 

   if (I7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      if (1 in I5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.1;') 

      } 

      if (1 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (I7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[49] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 
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      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[49] < random_chosen) { 

      if (1 in I5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.1;') 

      } 

      if (1 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 
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      if (5 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (I7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 49) 

   } 

   if (I7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.1;') 

   } 

   if (I7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[49] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 49) 

   } 

   if (I7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[49] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.1;') 

   } 

   if (I7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[49]) 

   } 

   if (I7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[49] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[49]) 

   } 

} 

if (I7_jaar.2 is response) { 

   if (I7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      if (1 in I5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.2;') 

      } 

      if (1 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (I7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[50] < random_chosen) { 
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      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[50] < random_chosen) { 

      if (1 in I5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.2;') 

      } 

      if (1 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 
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      } 

      if (5 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (I7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 50) 

   } 

   if (I7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.2;') 

   } 

   if (I7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[50] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 50) 

   } 

   if (I7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[50] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.2;') 

   } 

   if (I7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[50]) 

   } 

   if (I7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[50] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[50]) 

   } 

} 

if (I7_jaar.3 is response) { 

   if (I7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      if (1 in I5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.3;') 

      } 

      if (1 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.3;') 

      } 

   } 
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   if (I7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[51] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[51] < random_chosen) { 

      if (1 in I5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.3;') 

      } 

      if (1 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in I6.3) { 
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         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (I7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 51) 

   } 

   if (I7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.3;') 

   } 

   if (I7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[51] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 51) 

   } 

   if (I7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[51] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.3;') 

   } 

   if (I7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[51]) 

   } 

   if (I7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[51] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[51]) 

   } 

} 

if (I7_jaar.4 is response) { 

   if (I7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      if (1 in I5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.4;') 

      } 

      if (1 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.4;') 
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      } 

   } 

   if (I7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[52] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[52] < random_chosen) { 

      if (1 in I5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.4;') 

      } 

      if (1 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 
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      if (4 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (I7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 52) 

   } 

   if (I7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.4;') 

   } 

   if (I7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[52] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 52) 

   } 

   if (I7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[52] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.4;') 

   } 

   if (I7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[52]) 

   } 

   if (I7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[52] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[52]) 

   } 

} 

if (I7_jaar.5 is response) { 

   if (I7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      if (1 in I5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.5;') 

      } 

      if (1 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.5) { 
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         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (I7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[53] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[53] < random_chosen) { 

      if (1 in I5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.5;') 

      } 

      if (1 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 
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      } 

      if (4 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (I7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 53) 

   } 

   if (I7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.5;') 

   } 

   if (I7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[53] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 53) 

   } 

   if (I7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[53] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.5;') 

   } 

   if (I7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[53]) 

   } 

   if (I7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[53] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[53]) 

   } 

} 

if (I7_jaar.6 is response) { 

   if (I7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      if (1 in I5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.6;') 

      } 

      if (1 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 
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      if (10 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (I7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[54] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (I7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[54] < random_chosen) { 

      if (1 in I5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in I5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in I5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in I5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in I5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in I5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in I5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in I5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^I5_and.6;') 

      } 

      if (1 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in I6.6) { 
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         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in I6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^I6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (I7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 54) 

   } 

   if (I7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.6;') 

   } 

   if (I7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[54] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 54) 

   } 

   if (I7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[54] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'gezondheidsklachten') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^I7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^I4.6;') 

   } 

   if (I7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[54]) 

   } 

   if (I7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[54] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, I7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[54]) 

   } 

} 

if (J7_jaar.1 is response) { 

   if (J7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      if (1 in J5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.1;') 

      } 

      if (1 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 
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      } 

      if (10 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[55] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[55] < random_chosen) { 

      if (1 in J5.1) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.1) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.1) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.1) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.1) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.1) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.1) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.1) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.1;') 

      } 

      if (1 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 
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      if (3 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.1) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.1;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 55) 

   } 

   if (J7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.1;') 

   } 

   if (J7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[55] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 55) 

   } 

   if (J7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[55] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.1;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.1;') 

   } 

   if (J7_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[55]) 

   } 

   if (J7_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[55] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[55]) 

   } 

} 

if (J7_jaar.2 is response) { 

   if (J7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      if (1 in J5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.2;') 

      } 

      if (1 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in J6.2) { 
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         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[56] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[56] < random_chosen) { 

      if (1 in J5.2) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.2) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.2) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.2) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.2) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.2) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.2) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.2) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.2;') 

      } 

      if (1 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in J6.2) { 
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         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.2) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.2;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 56) 

   } 

   if (J7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.2;') 

   } 

   if (J7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[56] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 56) 

   } 

   if (J7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[56] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.2;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.2;') 

   } 

   if (J7_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[56]) 

   } 

   if (J7_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[56] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[56]) 

   } 

} 

if (J7_jaar.3 is response) { 

   if (J7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      if (1 in J5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.3;') 

      } 

      if (1 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 
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      if (9 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[57] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[57] < random_chosen) { 

      if (1 in J5.3) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.3) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.3) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.3) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.3) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.3) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.3) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.3) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.3;') 

      } 

      if (1 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 
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      if (2 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.3) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.3;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 57) 

   } 

   if (J7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.3;') 

   } 

   if (J7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[57] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 57) 

   } 

   if (J7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[57] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.3;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.3;') 

   } 

   if (J7_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[57]) 

   } 

   if (J7_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[57] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[57]) 

   } 

} 

if (J7_jaar.4 is response) { 

   if (J7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 
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      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      if (1 in J5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.4;') 

      } 

      if (1 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 
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      } 

      if (9 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[58] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[58] < random_chosen) { 

      if (1 in J5.4) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.4) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.4) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.4) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.4) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.4) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.4) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.4) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.4;') 

      } 

      if (1 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 
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      } 

      if (2 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.4) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.4;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 58) 

   } 

   if (J7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.4;') 

   } 

   if (J7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[58] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 58) 

   } 

   if (J7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[58] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.4;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.4;') 

   } 

   if (J7_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[58]) 

   } 

   if (J7_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[58] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[58]) 

   } 

} 

if (J7_jaar.5 is response) { 

   if (J7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 
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      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      if (1 in J5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.5;') 

      } 

      if (1 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.5) { 
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         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[59] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[59] < random_chosen) { 

      if (1 in J5.5) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.5) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.5) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.5) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.5) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.5) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.5) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.5) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.5;') 

      } 

      if (1 in J6.5) { 
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         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.5) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.5;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 59) 

   } 

   if (J7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.5;') 

   } 

   if (J7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[59] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 59) 

   } 

   if (J7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[59] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.5;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.5;') 

   } 

   if (J7_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[59]) 

   } 

   if (J7_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[59] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[59]) 

   } 

} 

if (J7_jaar.6 is response) { 

   if (J7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 
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      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      if (1 in J5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.6;') 

      } 

      if (1 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 
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      if (8 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[60] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (J7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[60] < random_chosen) { 

      if (1 in J5.6) { 

         assign(F_actie_a, 'niets gedaan') 

      } 

      if (2 in J5.6) { 

         assign(F_actie_b, 'contact opgenomen met de andere partij over het 

probleem (bv. persoonlijk, telefonisch, schriftelijk)') 

      } 

      if (3 in J5.6) { 

         assign(F_actie_c, 'informatie of hulp gezocht via Internet') 

      } 

      if (4 in J5.6) { 

         assign(F_actie_d, 'advies of hulp gevraagd bij familie, een vriend 

of kennis') 

      } 

      if (5 in J5.6) { 

         assign(F_actie_e, 'advies of hulp gevraagd bij een expert of 

organisatie (bv. bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar)') 

      } 

      if (6 in J5.6) { 

         assign(F_actie_f, 'een procedure gestart (bv. een zaak begonnen bij 

een klachten-/geschillencommissie of rechtbank)') 

      } 

      if (7 in J5.6) { 

         assign(F_actie_g, 'veranderd van omgeving (bv. ontslag genomen, 

verhuisd, andere provider)') 

      } 

      if (8 in J5.6) { 

         assign(F_actie_h, '^J5_and.6;') 

      } 
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      if (1 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_a, 'De andere partij deed er al wat aan') 

      } 

      if (2 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_b, 'Ik dacht dat het te veel geld zou kosten') 

      } 

      if (3 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_c, 'Ik dacht dat het te veel tijd zou kosten') 

      } 

      if (4 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_d, 'Ik dacht dat er niets aan kon worden 

gedaan') 

      } 

      if (5 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_e, 'Ik wist niet tot welke expert of 

organisatie ik me kon wenden') 

      } 

      if (8 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_h, 'Ik was bang om iets te doen') 

      } 

      if (9 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_i, 'Ik dacht dat het de relatie met de andere 

partij zou beschadigen') 

      } 

      if (10 in J6.6) { 

         assign(F_nietsgedaan_j, '^J6_and.6;') 

      } 

   } 

   if (J7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 60) 

   } 

   if (J7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.6;') 

   } 

   if (J7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[60] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 60) 

   } 

   if (J7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[60] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, '^J3.6;') 

      assign(F_inhoud_open, '^A0113;') 

      assign(F_jaar, '^J7_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^J4.6;') 

   } 

   if (J7_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[60]) 

   } 

   if (J7_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[60] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, J7_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[60]) 

   } 

} 

if (K5_jaar.1 is response) { 

   if (K5_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 
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      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[61] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[61] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 
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      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 61) 

   } 

   if (K5_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.1;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.1;') 

   } 

   if (K5_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[61] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 61) 

   } 

   if (K5_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[61] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.1;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.1;') 

   } 

   if (K5_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[61]) 

   } 

   if (K5_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[61] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[61]) 

   } 

} 

if (K5_jaar.2 is response) { 

   if (K5_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 
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      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[62] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[62] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 62) 

   } 

   if (K5_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.2;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.2;') 
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   } 

   if (K5_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[62] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 62) 

   } 

   if (K5_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[62] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.2;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.2;') 

   } 

   if (K5_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[62]) 

   } 

   if (K5_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[62] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[62]) 

   } 

} 

if (K5_jaar.3 is response) { 

   if (K5_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[63] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 
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      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[63] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 63) 

   } 

   if (K5_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.3;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.3;') 

   } 

   if (K5_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[63] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 63) 

   } 

   if (K5_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[63] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.3;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.3;') 

   } 

   if (K5_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[63]) 

   } 

   if (K5_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[63] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[63]) 

   } 
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} 

if (K5_jaar.4 is response) { 

   if (K5_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[64] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[64] < random_chosen) { 
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      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 64) 

   } 

   if (K5_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.4;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.4;') 

   } 

   if (K5_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[64] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 64) 

   } 

   if (K5_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[64] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.4;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.4;') 

   } 

   if (K5_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[64]) 

   } 

   if (K5_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[64] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[64]) 

   } 

} 

if (K5_jaar.5 is response) { 

   if (K5_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[65] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[65] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.5 > chosen_minimum) { 
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      calculate(Oudste_probleem, 65) 

   } 

   if (K5_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.5;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.5;') 

   } 

   if (K5_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[65] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 65) 

   } 

   if (K5_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[65] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.5;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.5;') 

   } 

   if (K5_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[65]) 

   } 

   if (K5_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[65] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[65]) 

   } 

} 

if (K5_jaar.6 is response) { 

   if (K5_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 
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      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[66] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (K5_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[66] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (K5_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 66) 

   } 

   if (K5_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.6;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.6;') 

   } 

   if (K5_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[66] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 66) 

   } 

   if (K5_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[66] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^K3.6;') 

      assign(F_jaar, '^K5_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^K4.6;') 

   } 

   if (K5_jaar.6 > chosen_minimum) { 
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      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[66]) 

   } 

   if (K5_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[66] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, K5_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[66]) 

   } 

} 

if (L5_jaar.1 is response) { 

   if (L5_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[67] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[67] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 67) 

   } 

   if (L5_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.1;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.1;') 

   } 

   if (L5_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[67] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 67) 

   } 

   if (L5_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[67] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.1;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.1;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.1;') 

   } 

   if (L5_jaar.1 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[67]) 

   } 

   if (L5_jaar.1 = chosen_minimum && jaar_order[67] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.1) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[67]) 

   } 

} 

if (L5_jaar.2 is response) { 

   if (L5_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 
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      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[68] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[68] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 
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      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 68) 

   } 

   if (L5_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.2;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.2;') 

   } 

   if (L5_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[68] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 68) 

   } 

   if (L5_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[68] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.2;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.2;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.2;') 

   } 

   if (L5_jaar.2 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[68]) 

   } 

   if (L5_jaar.2 = chosen_minimum && jaar_order[68] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.2) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[68]) 

   } 

} 

if (L5_jaar.3 is response) { 

   if (L5_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 
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      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[69] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[69] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 69) 

   } 

   if (L5_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.3;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.3;') 

   } 

   if (L5_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[69] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 69) 

   } 
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   if (L5_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[69] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.3;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.3;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.3;') 

   } 

   if (L5_jaar.3 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[69]) 

   } 

   if (L5_jaar.3 = chosen_minimum && jaar_order[69] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.3) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[69]) 

   } 

} 

if (L5_jaar.4 is response) { 

   if (L5_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[70] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 
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      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[70] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 70) 

   } 

   if (L5_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.4;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.4;') 

   } 

   if (L5_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[70] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 70) 

   } 

   if (L5_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[70] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.4;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.4;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.4;') 

   } 

   if (L5_jaar.4 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[70]) 

   } 

   if (L5_jaar.4 = chosen_minimum && jaar_order[70] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.4) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[70]) 

   } 

} 

if (L5_jaar.5 is response) { 

   if (L5_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 
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      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[71] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[71] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 
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      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 71) 

   } 

   if (L5_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.5;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.5;') 

   } 

   if (L5_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[71] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 71) 

   } 

   if (L5_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[71] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.5;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.5;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.5;') 

   } 

   if (L5_jaar.5 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[71]) 

   } 

   if (L5_jaar.5 = chosen_minimum && jaar_order[71] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.5) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[71]) 

   } 

} 

if (L5_jaar.6 is response) { 

   if (L5_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 
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   if (L5_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[72] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, '') 

      assign(F_actie_b, '') 

      assign(F_actie_c, '') 

      assign(F_actie_d, '') 

      assign(F_actie_e, '') 

      assign(F_actie_f, '') 

      assign(F_actie_g, '') 

      assign(F_actie_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_a, '') 

      assign(F_nietsgedaan_b, '') 

      assign(F_nietsgedaan_c, '') 

      assign(F_nietsgedaan_d, '') 

      assign(F_nietsgedaan_e, '') 

      assign(F_nietsgedaan_f, '') 

      assign(F_nietsgedaan_g, '') 

      assign(F_nietsgedaan_h, '') 

      assign(F_nietsgedaan_i, '') 

      assign(F_nietsgedaan_j, '') 

   } 

   if (L5_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[72] < random_chosen) { 

      assign(F_actie_a, 'geen') 

      assign(F_actie_b, 'geen') 

      assign(F_actie_c, 'geen') 

      assign(F_actie_d, 'geen') 

      assign(F_actie_e, 'geen') 

      assign(F_actie_f, 'geen') 

      assign(F_actie_g, 'geen') 

      assign(F_actie_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_a, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_b, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_c, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_d, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_e, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_h, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_i, 'geen') 

      assign(F_nietsgedaan_j, 'geen') 

   } 

   if (L5_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(Oudste_probleem, 72) 

   } 

   if (L5_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 
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      assign(F_inhoud_open, '^L3.6;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.6;') 

   } 

   if (L5_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[72] < random_chosen) { 

      calculate(Oudste_probleem, 72) 

   } 

   if (L5_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[72] < random_chosen) { 

      assign(F_inhoud_cat, 'geen') 

      assign(F_inhoud_open, '^L3.6;') 

      assign(F_jaar, '^L5_jaar.6;') 

      assign(F_bezighouden, '^L4.6;') 

   } 

   if (L5_jaar.6 > chosen_minimum) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[72]) 

   } 

   if (L5_jaar.6 = chosen_minimum && jaar_order[72] < random_chosen) { 

      calculate(chosen_minimum, L5_jaar.6) 

      calculate(random_chosen, jaar_order[72]) 

   } 

} 

if (Oudste_probleem > 0 && Oudste_probleem < 61) { 

   assign(F_inhoud, '^F_inhoud_cat;') 

   assign(F_actie, 'U hebt geantwoord dat u het volgende hebt gedaan: 

<b>^F_actie_a; &nbsp; &nbsp; &nbsp;    ^F_actie_b;  &nbsp; &nbsp; &nbsp;   

^F_actie_c;  &nbsp; &nbsp; &nbsp;   ^F_actie_d;  &nbsp; &nbsp; &nbsp;   

^F_actie_e;  &nbsp; &nbsp; &nbsp;   ^F_actie_f;  &nbsp; &nbsp; &nbsp;   

^F_actie_g;  &nbsp; &nbsp; &nbsp;   ^F_actie_h;</b>') 

   assign(F_actie2, '- U hebt geantwoord dat u het volgende hebt gedaan: 

^F_actie_a;    ^F_actie_b;    ^F_actie_c;    ^F_actie_d;    ^F_actie_e;    

^F_actie_f;    ^F_actie_g;    ^F_actie_h;') 

} elseif (Oudste_probleem > 60) { 

   assign(F_inhoud, '^F_inhoud_open;') 

   assign(F_actie, '') 

   assign(F_actie2, '') 

} 

if (Oudste_probleem > 0 && Oudste_probleem < 61) { 

   assign(F_actie_bullet, '<br><br><li>^F_actie;</li>') 

} elseif (Oudste_probleem > 60) { 

   assign(F_actie_bullet, '') 

} 

M1h  

N1h  

if (Oudste_probleem > 0) { 

   Deel_IV  

   if (Oudste_probleem > 0 && Oudste_probleem < 7) { 

      A0101  

   } elseif (Oudste_probleem > 6 && Oudste_probleem < 13) { 

      A0103  

   } elseif (Oudste_probleem > 12 && Oudste_probleem < 19) { 

      A0102  

   } elseif (Oudste_probleem > 18 && Oudste_probleem < 25) { 

      A0104  

   } elseif (Oudste_probleem > 24 && Oudste_probleem < 31) { 

      A0105  

   } elseif (Oudste_probleem > 30 && Oudste_probleem < 37) { 

      A0106  

   } elseif (Oudste_probleem > 36 && Oudste_probleem < 43) { 

      A0107  

   } elseif (Oudste_probleem > 42 && Oudste_probleem < 49) { 
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      A0108  

   } elseif (Oudste_probleem > 48 && Oudste_probleem < 55) { 

      A0109  

   } elseif (Oudste_probleem > 54 && Oudste_probleem < 61) { 

      A0110  

   } elseif (Oudste_probleem > 60) { 

      A0111  

   } 

   A0112  

   if (Oudste_probleem < 61) { 

      A0113  

   } 

   A0114  

   if (A0114 = 1) { 

      A0115_bedrag A0115_termijn  

   } 

   Deel_V  

   B0201  

   if (B0201 = 1) { 

      B0202  

   } 

   if (count(B0202) > 1) { 

      B0203h  

      calculate(C_B0203_totaal, B0203_1 + B0203_2 + B0203_3 + B0203_4 + 

B0203_5 + B0203_6 + B0203_7 + B0203_8 + B0203_9 + B0203_10 + B0203_11 + 

B0203_12 + B0203_13 + B0203_14 + B0203_15 + B0203_16 + B0203_17 + B0203_18 

+ B0203_19 + B0203_20 + B0203_21 + B0203_22 + B0203_23) 

      if ((count(B0202) = 1 && C_B0203_totaal != 1) || (count(B0202) = 2 && 

       C_B0203_totaal != 3) || (count(B0202) = 3 && C_B0203_totaal != 6) || 

       (count(B0202) = 4 && C_B0203_totaal != 10) || (count(B0202) = 5 && 

       C_B0203_totaal != 15) || (count(B0202) = 6 && C_B0203_totaal != 21) 

|| 

       (count(B0202) = 7 && C_B0203_totaal != 28) || (count(B0202) = 8 && 

       C_B0203_totaal != 36) || (count(B0202) = 9 && C_B0203_totaal != 45) 

|| 

       (count(B0202) = 10 && C_B0203_totaal != 55) || (count(B0202) = 11 && 

       C_B0203_totaal != 66) || (count(B0202) = 12 && C_B0203_totaal != 78) 

|| 

       (count(B0202) = 13 && C_B0203_totaal != 91) || (count(B0202) = 14 && 

       C_B0203_totaal != 105) || (count(B0202) = 15 && C_B0203_totaal != 

120) || 

       (count(B0202) = 16 && C_B0203_totaal != 136) || (count(B0202) = 17 && 

       C_B0203_totaal != 153) || (count(B0202) = 18 && C_B0203_totaal != 

171) || 

       (count(B0202) = 19 && C_B0203_totaal != 190) || (count(B0202) = 20 && 

       C_B0203_totaal != 210) || (count(B0202) = 21 && C_B0203_totaal != 

231) || 

       (count(B0202) = 22 && C_B0203_totaal != 253) || (count(B0202) = 23 && 

       C_B0203_totaal != 276)) { 

         check('Vul in elke cel een cijfer in, begin bij het cijfer 1 en 

eindig met het cijfer ^B0202;. Gebruik elk cijfer maar 1x.', B0203h) 

      } 

      if (((count(B0202) > 0) && B0203_1 != 1 && B0203_2 != 1 && B0203_3 != 

1 && 

       B0203_4 != 1 && B0203_5 != 1 && B0203_6 != 1 && B0203_7 != 1 && 

B0203_8 != 1 && 

       B0203_9 != 1 && B0203_10 != 1 && B0203_11 != 1 && B0203_12 != 1 && 

       B0203_13 != 1 && B0203_14 != 1 && B0203_15 != 1 && B0203_16 != 1 && 

       B0203_17 != 1 && B0203_18 != 1 && B0203_19 != 1 && B0203_20 != 1 && 

       B0203_21 != 1 && B0203_22 != 1 && B0203_23 != 1) || ((count(B0202) > 

1) && 
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       B0203_1 != 2 && B0203_2 != 2 && B0203_3 != 2 && B0203_4 != 2 && 

B0203_5 != 2 && 

       B0203_6 != 2 && B0203_7 != 2 && B0203_8 != 2 && B0203_9 != 2 && 

B0203_10 != 2 && 

       B0203_11 != 2 && B0203_12 != 2 && B0203_13 != 2 && B0203_14 != 2 && 

       B0203_15 != 2 && B0203_16 != 2 && B0203_17 != 2 && B0203_18 != 2 && 

       B0203_19 != 2 && B0203_20 != 2 && B0203_21 != 2 && B0203_22 != 2 && 

       B0203_23 != 2) || ((count(B0202) > 2) && B0203_1 != 3 && B0203_2 != 

3 && 

       B0203_3 != 3 && B0203_4 != 3 && B0203_5 != 3 && B0203_6 != 3 && 

B0203_7 != 3 && 

       B0203_8 != 3 && B0203_9 != 3 && B0203_10 != 3 && B0203_11 != 3 && 

       B0203_12 != 3 && B0203_13 != 3 && B0203_14 != 3 && B0203_15 != 3 && 

       B0203_16 != 3 && B0203_17 != 3 && B0203_18 != 3 && B0203_19 != 3 && 

       B0203_20 != 3 && B0203_21 != 3 && B0203_22 != 3 && B0203_23 != 3) || 

       ((count(B0202) > 3) && B0203_1 != 4 && B0203_2 != 4 && B0203_3 != 4 

&& 

       B0203_4 != 4 && B0203_5 != 4 && B0203_6 != 4 && B0203_7 != 4 && 

B0203_8 != 4 && 

       B0203_9 != 4 && B0203_10 != 4 && B0203_11 != 4 && B0203_12 != 4 && 

       B0203_13 != 4 && B0203_14 != 4 && B0203_15 != 4 && B0203_16 != 4 && 

       B0203_17 != 4 && B0203_18 != 4 && B0203_19 != 4 && B0203_20 != 4 && 

       B0203_21 != 4 && B0203_22 != 4 && B0203_23 != 4) || ((count(B0202) > 

4) && 

       B0203_1 != 5 && B0203_2 != 5 && B0203_3 != 5 && B0203_4 != 5 && 

B0203_5 != 5 && 

       B0203_6 != 5 && B0203_7 != 5 && B0203_8 != 5 && B0203_9 != 5 && 

B0203_10 != 5 && 

       B0203_11 != 5 && B0203_12 != 5 && B0203_13 != 5 && B0203_14 != 5 && 

       B0203_15 != 5 && B0203_16 != 5 && B0203_17 != 5 && B0203_18 != 5 && 

       B0203_19 != 5 && B0203_20 != 5 && B0203_21 != 5 && B0203_22 != 5 && 

       B0203_23 != 5) || ((count(B0202) > 5) && B0203_1 != 6 && B0203_2 != 

6 && 

       B0203_3 != 6 && B0203_4 != 6 && B0203_5 != 6 && B0203_6 != 6 && 

B0203_7 != 6 && 

       B0203_8 != 6 && B0203_9 != 6 && B0203_10 != 6 && B0203_11 != 6 && 

       B0203_12 != 6 && B0203_13 != 6 && B0203_14 != 6 && B0203_15 != 6 && 

       B0203_16 != 6 && B0203_17 != 6 && B0203_18 != 6 && B0203_19 != 6 && 

       B0203_20 != 6 && B0203_21 != 6 && B0203_22 != 6 && B0203_23 != 6) || 

       ((count(B0202) > 6) && B0203_1 != 7 && B0203_2 != 7 && B0203_3 != 7 

&& 

       B0203_4 != 7 && B0203_5 != 7 && B0203_6 != 7 && B0203_7 != 7 && 

B0203_8 != 7 && 

       B0203_9 != 7 && B0203_10 != 7 && B0203_11 != 7 && B0203_12 != 7 && 

       B0203_13 != 7 && B0203_14 != 7 && B0203_15 != 7 && B0203_16 != 7 && 

       B0203_17 != 7 && B0203_18 != 7 && B0203_19 != 7 && B0203_20 != 7 && 

       B0203_21 != 7 && B0203_22 != 7 && B0203_23 != 7) || ((count(B0202) > 

7) && 

       B0203_1 != 8 && B0203_2 != 8 && B0203_3 != 8 && B0203_4 != 8 && 

B0203_5 != 8 && 

       B0203_6 != 8 && B0203_7 != 8 && B0203_8 != 8 && B0203_9 != 8 && 

B0203_10 != 8 && 

       B0203_11 != 8 && B0203_12 != 8 && B0203_13 != 8 && B0203_14 != 8 && 

       B0203_15 != 8 && B0203_16 != 8 && B0203_17 != 8 && B0203_18 != 8 && 

       B0203_19 != 8 && B0203_20 != 8 && B0203_21 != 8 && B0203_22 != 8 && 

       B0203_23 != 8) || ((count(B0202) > 8) && B0203_1 != 9 && B0203_2 != 

9 && 

       B0203_3 != 9 && B0203_4 != 9 && B0203_5 != 9 && B0203_6 != 9 && 

B0203_7 != 9 && 

       B0203_8 != 9 && B0203_9 != 9 && B0203_10 != 9 && B0203_11 != 9 && 

       B0203_12 != 9 && B0203_13 != 9 && B0203_14 != 9 && B0203_15 != 9 && 
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       B0203_16 != 9 && B0203_17 != 9 && B0203_18 != 9 && B0203_19 != 9 && 

       B0203_20 != 9 && B0203_21 != 9 && B0203_22 != 9 && B0203_23 != 9) || 

       ((count(B0202) > 9) && B0203_1 != 10 && B0203_2 != 10 && B0203_3 != 

10 && 

       B0203_4 != 10 && B0203_5 != 10 && B0203_6 != 10 && B0203_7 != 10 && 

       B0203_8 != 10 && B0203_9 != 10 && B0203_10 != 10 && B0203_11 != 10 && 

       B0203_12 != 10 && B0203_13 != 10 && B0203_14 != 10 && B0203_15 != 10 

&& 

       B0203_16 != 10 && B0203_17 != 10 && B0203_18 != 10 && B0203_19 != 10 

&& 

       B0203_20 != 10 && B0203_21 != 10 && B0203_22 != 10 && B0203_23 != 10) 

|| 

       ((count(B0202) > 10) && B0203_1 != 11 && B0203_2 != 11 && B0203_3 != 

11 && 

       B0203_4 != 11 && B0203_5 != 11 && B0203_6 != 11 && B0203_7 != 11 && 

       B0203_8 != 11 && B0203_9 != 11 && B0203_10 != 11 && B0203_11 != 11 && 

       B0203_12 != 11 && B0203_13 != 11 && B0203_14 != 11 && B0203_15 != 11 

&& 

       B0203_16 != 11 && B0203_17 != 11 && B0203_18 != 11 && B0203_19 != 11 

&& 

       B0203_20 != 11 && B0203_21 != 11 && B0203_22 != 11 && B0203_23 != 11) 

|| 

       ((count(B0202) > 11) && B0203_1 != 12 && B0203_2 != 12 && B0203_3 != 

12 && 

       B0203_4 != 12 && B0203_5 != 12 && B0203_6 != 12 && B0203_7 != 12 && 

       B0203_8 != 12 && B0203_9 != 12 && B0203_10 != 12 && B0203_11 != 12 && 

       B0203_12 != 12 && B0203_13 != 12 && B0203_14 != 12 && B0203_15 != 12 

&& 

       B0203_16 != 12 && B0203_17 != 12 && B0203_18 != 12 && B0203_19 != 12 

&& 

       B0203_20 != 12 && B0203_21 != 12 && B0203_22 != 12 && B0203_23 != 12) 

|| 

       ((count(B0202) > 12) && B0203_1 != 13 && B0203_2 != 13 && B0203_3 != 

13 && 

       B0203_4 != 13 && B0203_5 != 13 && B0203_6 != 13 && B0203_7 != 13 && 

       B0203_8 != 13 && B0203_9 != 13 && B0203_10 != 13 && B0203_11 != 13 && 

       B0203_12 != 13 && B0203_13 != 13 && B0203_14 != 13 && B0203_15 != 13 

&& 

       B0203_16 != 13 && B0203_17 != 13 && B0203_18 != 13 && B0203_19 != 13 

&& 

       B0203_20 != 13 && B0203_21 != 13 && B0203_22 != 13 && B0203_23 != 13) 

|| 

       ((count(B0202) > 13) && B0203_1 != 14 && B0203_2 != 14 && B0203_3 != 

14 && 

       B0203_4 != 14 && B0203_5 != 14 && B0203_6 != 14 && B0203_7 != 14 && 

       B0203_8 != 14 && B0203_9 != 14 && B0203_10 != 14 && B0203_11 != 14 && 

       B0203_12 != 14 && B0203_13 != 14 && B0203_14 != 14 && B0203_15 != 14 

&& 

       B0203_16 != 14 && B0203_17 != 14 && B0203_18 != 14 && B0203_19 != 14 

&& 

       B0203_20 != 14 && B0203_21 != 14 && B0203_22 != 14 && B0203_23 != 14) 

|| 

       ((count(B0202) > 14) && B0203_1 != 15 && B0203_2 != 15 && B0203_3 != 

15 && 

       B0203_4 != 15 && B0203_5 != 15 && B0203_6 != 15 && B0203_7 != 15 && 

       B0203_8 != 15 && B0203_9 != 15 && B0203_10 != 15 && B0203_11 != 15 && 

       B0203_12 != 15 && B0203_13 != 15 && B0203_14 != 15 && B0203_15 != 15 

&& 

       B0203_16 != 15 && B0203_17 != 15 && B0203_18 != 15 && B0203_19 != 15 

&& 
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       B0203_20 != 15 && B0203_21 != 15 && B0203_22 != 15 && B0203_23 != 15) 

|| 

       ((count(B0202) > 15) && B0203_1 != 16 && B0203_2 != 16 && B0203_3 != 

16 && 

       B0203_4 != 16 && B0203_5 != 16 && B0203_6 != 16 && B0203_7 != 16 && 

       B0203_8 != 16 && B0203_9 != 16 && B0203_10 != 16 && B0203_11 != 16 && 

       B0203_12 != 16 && B0203_13 != 16 && B0203_14 != 16 && B0203_15 != 16 

&& 

       B0203_16 != 16 && B0203_17 != 16 && B0203_18 != 16 && B0203_19 != 16 

&& 

       B0203_20 != 16 && B0203_21 != 16 && B0203_22 != 16 && B0203_23 != 16) 

|| 

       ((count(B0202) > 16) && B0203_1 != 17 && B0203_2 != 17 && B0203_3 != 

17 && 

       B0203_4 != 17 && B0203_5 != 17 && B0203_6 != 17 && B0203_7 != 17 && 

       B0203_8 != 17 && B0203_9 != 17 && B0203_10 != 17 && B0203_11 != 17 && 

       B0203_12 != 17 && B0203_13 != 17 && B0203_14 != 17 && B0203_15 != 17 

&& 

       B0203_16 != 17 && B0203_17 != 17 && B0203_18 != 17 && B0203_19 != 17 

&& 

       B0203_20 != 17 && B0203_21 != 17 && B0203_22 != 17 && B0203_23 != 17) 

|| 

       ((count(B0202) > 17) && B0203_1 != 18 && B0203_2 != 18 && B0203_3 != 

18 && 

       B0203_4 != 18 && B0203_5 != 18 && B0203_6 != 18 && B0203_7 != 18 && 

       B0203_8 != 18 && B0203_9 != 18 && B0203_10 != 18 && B0203_11 != 18 && 

       B0203_12 != 18 && B0203_13 != 18 && B0203_14 != 18 && B0203_15 != 18 

&& 

       B0203_16 != 18 && B0203_17 != 18 && B0203_18 != 18 && B0203_19 != 18 

&& 

       B0203_20 != 18 && B0203_21 != 18 && B0203_22 != 18 && B0203_23 != 18) 

|| 

       ((count(B0202) > 18) && B0203_1 != 19 && B0203_2 != 19 && B0203_3 != 

19 && 

       B0203_4 != 19 && B0203_5 != 19 && B0203_6 != 19 && B0203_7 != 19 && 

       B0203_8 != 19 && B0203_9 != 19 && B0203_10 != 19 && B0203_11 != 19 && 

       B0203_12 != 19 && B0203_13 != 19 && B0203_14 != 19 && B0203_15 != 19 

&& 

       B0203_16 != 19 && B0203_17 != 19 && B0203_18 != 19 && B0203_19 != 19 

&& 

       B0203_20 != 19 && B0203_21 != 19 && B0203_22 != 19 && B0203_23 != 19) 

|| 

       ((count(B0202) > 19) && B0203_1 != 20 && B0203_2 != 20 && B0203_3 != 

20 && 

       B0203_4 != 20 && B0203_5 != 20 && B0203_6 != 20 && B0203_7 != 20 && 

       B0203_8 != 20 && B0203_9 != 20 && B0203_10 != 20 && B0203_11 != 20 && 

       B0203_12 != 20 && B0203_13 != 20 && B0203_14 != 20 && B0203_15 != 20 

&& 

       B0203_16 != 20 && B0203_17 != 20 && B0203_18 != 20 && B0203_19 != 20 

&& 

       B0203_20 != 20 && B0203_21 != 20 && B0203_22 != 20 && B0203_23 != 20) 

|| 

       ((count(B0202) > 20) && B0203_1 != 21 && B0203_2 != 21 && B0203_3 != 

21 && 

       B0203_4 != 21 && B0203_5 != 21 && B0203_6 != 21 && B0203_7 != 21 && 

       B0203_8 != 21 && B0203_9 != 21 && B0203_10 != 21 && B0203_11 != 21 && 

       B0203_12 != 21 && B0203_13 != 21 && B0203_14 != 21 && B0203_15 != 21 

&& 

       B0203_16 != 21 && B0203_17 != 21 && B0203_18 != 21 && B0203_19 != 21 

&& 
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       B0203_20 != 21 && B0203_21 != 21 && B0203_22 != 21 && B0203_23 != 21) 

|| 

       ((count(B0202) > 21) && B0203_1 != 22 && B0203_2 != 22 && B0203_3 != 

22 && 

       B0203_4 != 22 && B0203_5 != 22 && B0203_6 != 22 && B0203_7 != 22 && 

       B0203_8 != 22 && B0203_9 != 22 && B0203_10 != 22 && B0203_11 != 22 && 

       B0203_12 != 22 && B0203_13 != 22 && B0203_14 != 22 && B0203_15 != 22 

&& 

       B0203_16 != 22 && B0203_17 != 22 && B0203_18 != 22 && B0203_19 != 22 

&& 

       B0203_20 != 22 && B0203_21 != 22 && B0203_22 != 22 && B0203_23 != 22) 

|| 

       ((count(B0202) > 22) && B0203_1 != 23 && B0203_2 != 23 && B0203_3 != 

23 && 

       B0203_4 != 23 && B0203_5 != 23 && B0203_6 != 23 && B0203_7 != 23 && 

       B0203_8 != 23 && B0203_9 != 23 && B0203_10 != 23 && B0203_11 != 23 && 

       B0203_12 != 23 && B0203_13 != 23 && B0203_14 != 23 && B0203_15 != 23 

&& 

       B0203_16 != 23 && B0203_17 != 23 && B0203_18 != 23 && B0203_19 != 23 

&& 

       B0203_20 != 23 && B0203_21 != 23 && B0203_22 != 23 && B0203_23 != 

23)) { 

         check('Vul in elke cel een cijfer in, begin bij het cijfer 1 en 

eindig met het cijfer ^B0202;. Gebruik elk cijfer maar 1x.', B0203h) 

      } 

   } 

   if (count(B0202) = 1) { 

      if (1 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Advocaat') 

      } 

      if (2 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Brancheorganisatie (bv. de ANVR)') 

      } 

      if (3 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, 

of een andere)') 

      } 

      if (4 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Gerechtsdeurwaarder, incassobureau') 

      } 

      if (5 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Het Juridisch Loket') 

      } 

      if (6 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Kerkelijke/religieuze organisatie') 

      } 

      if (7 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Maatschappelijk werk') 

      } 

      if (8 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Mediator / (buurt)bemiddelaar') 

      } 

      if (9 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Notaris') 

      } 

      if (10 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / 

politieke partij') 

      } 

      if (11 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Politie') 
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      } 

      if (12 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Rechtsbijstandsverzekering') 

      } 

      if (13 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Rechtskundig adviseur / adviesbureau / 

hypotheekadviseur') 

      } 

      if (14 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Schuldhulpverleningsorganisatie') 

      } 

      if (15 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Sociaal raadsman of -vrouw') 

      } 

      if (16 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Telefonische helpdesk van ConsuWijzer') 

      } 

      if (17 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de 

Rijdende Rechter)') 

      } 

      if (18 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Vakbond, beroepsvereniging') 

      } 

      if (19 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Vereniging Eigen Huis') 

      } 

      if (20 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Verzekering (niet zijnde 

rechtsbijstandsverzekering)') 

      } 

      if (21 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Wets- of rechtswinkel') 

      } 

      if (22 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, 'Zorgverlener (bv. huisarts, Arboarts, 

psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin)') 

      } 

      if (23 in B0202) { 

         assign(F_adviseur1, '^B0202_and;') 

      } 

      if (1 = 1) { 

         assign(F_adviseur2, '') 

         assign(F_adviseur3, '') 

         assign(F_adviseur4, '') 

      } 

   } 

   if (count(B0202) > 1) { 

      if (B0203_1 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Advocaat') 

      } 

      if (B0203_1 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Advocaat') 

      } 

      if (B0203_1 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Advocaat') 

      } 

      if (B0203_1 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Advocaat') 

      } 

      if (B0203_2 = 1) { 
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         assign(F_adviseur1, 'Brancheorganisatie (bv. de ANVR)') 

      } 

      if (B0203_2 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Brancheorganisatie (bv. de ANVR)') 

      } 

      if (B0203_2 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Brancheorganisatie (bv. de ANVR)') 

      } 

      if (B0203_2 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Brancheorganisatie (bv. de ANVR)') 

      } 

      if (B0203_3 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, 

of een andere)') 

      } 

      if (B0203_3 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, 

of een andere)') 

      } 

      if (B0203_3 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, 

of een andere)') 

      } 

      if (B0203_3 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Consumentenvereniging (Consumentenbond, ANWB, 

of een andere)') 

      } 

      if (B0203_4 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Gerechtsdeurwaarder, incassobureau') 

      } 

      if (B0203_4 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Gerechtsdeurwaarder, incassobureau') 

      } 

      if (B0203_4 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Gerechtsdeurwaarder, incassobureau') 

      } 

      if (B0203_4 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Gerechtsdeurwaarder, incassobureau') 

      } 

      if (B0203_5 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Het Juridisch Loket') 

      } 

      if (B0203_5 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Het Juridisch Loket') 

      } 

      if (B0203_5 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Het Juridisch Loket') 

      } 

      if (B0203_5 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Het Juridisch Loket') 

      } 

      if (B0203_6 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Kerkelijke/religieuze organisatie') 

      } 

      if (B0203_6 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Kerkelijke/religieuze organisatie') 

      } 

      if (B0203_6 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Kerkelijke/religieuze organisatie') 

      } 

      if (B0203_6 = 4) { 
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         assign(F_adviseur4, 'Kerkelijke/religieuze organisatie') 

      } 

      if (B0203_7 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Maatschappelijk werk') 

      } 

      if (B0203_7 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Maatschappelijk werk') 

      } 

      if (B0203_7 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Maatschappelijk werk') 

      } 

      if (B0203_7 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Maatschappelijk werk') 

      } 

      if (B0203_8 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Mediator / (buurt)bemiddelaar') 

      } 

      if (B0203_8 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Mediator / (buurt)bemiddelaar') 

      } 

      if (B0203_8 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Mediator / (buurt)bemiddelaar') 

      } 

      if (B0203_8 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Mediator / (buurt)bemiddelaar') 

      } 

      if (B0203_9 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Notaris') 

      } 

      if (B0203_9 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Notaris') 

      } 

      if (B0203_9 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Notaris') 

      } 

      if (B0203_9 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Notaris') 

      } 

      if (B0203_10 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / 

politieke partij') 

      } 

      if (B0203_10 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / 

politieke partij') 

      } 

      if (B0203_10 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / 

politieke partij') 

      } 

      if (B0203_10 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Politicus (gemeenteraadslid, kamerlid) / 

politieke partij') 

      } 

      if (B0203_11 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Politie') 

      } 

      if (B0203_11 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Politie') 

      } 

      if (B0203_11 = 3) { 
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         assign(F_adviseur3, 'Politie') 

      } 

      if (B0203_11 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Politie') 

      } 

      if (B0203_12 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Rechtsbijstandsverzekering') 

      } 

      if (B0203_12 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Rechtsbijstandsverzekering') 

      } 

      if (B0203_12 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Rechtsbijstandsverzekering') 

      } 

      if (B0203_12 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Rechtsbijstandsverzekering') 

      } 

      if (B0203_13 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Rechtskundig adviseur / adviesbureau / 

hypotheekadviseur') 

      } 

      if (B0203_13 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Rechtskundig adviseur / adviesbureau / 

hypotheekadviseur') 

      } 

      if (B0203_13 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Rechtskundig adviseur / adviesbureau / 

hypotheekadviseur') 

      } 

      if (B0203_13 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Rechtskundig adviseur / adviesbureau / 

hypotheekadviseur') 

      } 

      if (B0203_14 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Schuldhulpverleningsorganisatie') 

      } 

      if (B0203_14 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Schuldhulpverleningsorganisatie') 

      } 

      if (B0203_14 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Schuldhulpverleningsorganisatie') 

      } 

      if (B0203_14 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Schuldhulpverleningsorganisatie') 

      } 

      if (B0203_15 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Sociaal raadsman of -vrouw') 

      } 

      if (B0203_15 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Sociaal raadsman of -vrouw') 

      } 

      if (B0203_15 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Sociaal raadsman of -vrouw') 

      } 

      if (B0203_15 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Sociaal raadsman of -vrouw') 

      } 

      if (B0203_16 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Telefonische helpdesk van ConsuWijzer') 

      } 

      if (B0203_16 = 2) { 
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         assign(F_adviseur2, 'Telefonische helpdesk van ConsuWijzer') 

      } 

      if (B0203_16 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Telefonische helpdesk van ConsuWijzer') 

      } 

      if (B0203_16 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Telefonische helpdesk van ConsuWijzer') 

      } 

      if (B0203_17 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de 

Rijdende Rechter)') 

      } 

      if (B0203_17 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de 

Rijdende Rechter)') 

      } 

      if (B0203_17 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de 

Rijdende Rechter)') 

      } 

      if (B0203_17 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Televisieprogramma (zoals Kassa, Radar, de 

Rijdende Rechter)') 

      } 

      if (B0203_18 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Vakbond, beroepsvereniging') 

      } 

      if (B0203_18 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Vakbond, beroepsvereniging') 

      } 

      if (B0203_18 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Vakbond, beroepsvereniging') 

      } 

      if (B0203_18 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Vakbond, beroepsvereniging') 

      } 

      if (B0203_19 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Vereniging Eigen Huis') 

      } 

      if (B0203_19 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Vereniging Eigen Huis') 

      } 

      if (B0203_19 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Vereniging Eigen Huis') 

      } 

      if (B0203_19 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Vereniging Eigen Huis') 

      } 

      if (B0203_20 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Verzekering (niet zijnde 

rechtsbijstandsverzekering)') 

      } 

      if (B0203_20 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Verzekering (niet zijnde 

rechtsbijstandsverzekering)') 

      } 

      if (B0203_20 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Verzekering (niet zijnde 

rechtsbijstandsverzekering)') 

      } 

      if (B0203_20 = 4) { 
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         assign(F_adviseur4, 'Verzekering (niet zijnde 

rechtsbijstandsverzekering)') 

      } 

      if (B0203_21 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Wets- of rechtswinkel') 

      } 

      if (B0203_21 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Wets- of rechtswinkel') 

      } 

      if (B0203_21 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Wets- of rechtswinkel') 

      } 

      if (B0203_21 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Wets- of rechtswinkel') 

      } 

      if (B0203_22 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, 'Zorgverlener (bv. huisarts, Arboarts, 

psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin)') 

      } 

      if (B0203_22 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, 'Zorgverlener (bv. huisarts, Arboarts, 

psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin)') 

      } 

      if (B0203_22 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, 'Zorgverlener (bv. huisarts, Arboarts, 

psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin)') 

      } 

      if (B0203_22 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, 'Zorgverlener (bv. huisarts, Arboarts, 

psycholoog, GGZ, SPV, Centrum voor Jeugd en Gezin)') 

      } 

      if (B0203_23 = 1) { 

         assign(F_adviseur1, '^B0202_and;') 

      } 

      if (B0203_23 = 2) { 

         assign(F_adviseur2, '^B0202_and;') 

      } 

      if (B0203_23 = 3) { 

         assign(F_adviseur3, '^B0202_and;') 

      } 

      if (B0203_23 = 4) { 

         assign(F_adviseur4, '^B0202_and;') 

      } 

   } 

   if (count(B0202) = 1) { 

      assign(F_1e, '') 

   } 

   if (count(B0202) > 1) { 

      assign(F_1e, '1<sup>e</sup>') 

   } 

   if (B0201 = 1) { 

      B0206  

      if ((B0203_1 = 1 || B0203_4 = 1 || B0203_5 = 1 || B0203_8 = 1 || 

B0203_9 = 1 || 

       B0203_11 = 1 || B0203_12 = 1 || B0203_13 = 1 || B0203_14 = 1 || 

B0203_15 = 1 || 

       B0203_16 = 1 || B0203_18 = 1 || B0203_21 = 1) || (count(B0202) = 1 && 

       (1 in B0202 || 4 in B0202 || 5 in B0202 || 8 in B0202 || 9 in B0202 

|| 

       11 in B0202 || 12 in B0202 || 13 in B0202 || 14 in B0202 || 15 in 

B0202 || 
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       16 in B0202 || 18 in B0202 || 21 in B0202))) { 

         B0207.1  

         if (10 in B0207.1 && count(B0207.1) > 1) { 

            check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', B0207.1) 

         } 

         B0208.1  

         B0209h.1  

         B0210.1  

         B0211.1  

         B0212.1  

         B0213.1  

         B0214.1  

         B0215.1  

         B0216.1  

         B0217.1  

         B0218.1  

         B0219.1  

         B0220.1  

      } 

      if (count(B0202) > 1) { 

         if (B0203_1 = 2 || B0203_4 = 2 || B0203_5 = 2 || B0203_8 = 2 || 

          B0203_9 = 2 || B0203_11 = 2 || B0203_12 = 2 || B0203_13 = 2 || 

          B0203_14 = 2 || B0203_15 = 2 || B0203_16 = 2 || B0203_18 = 2 || 

          B0203_21 = 2) { 

            B0207_intro.2  

            B0207.2  

            if (10 in B0207.2 && count(B0207.2) > 1) { 

               check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter 

uw antwoord alstublieft.', B0207.2) 

            } 

            B0208.2  

            B0209h.2  

            B0210.2  

            B0211.2  

            B0212.2  

            B0213.2  

            B0214.2  

            B0215.2  

            B0216.2  

            B0217.2  

            B0218.2  

            B0219.2  

            B0220.2  

         } 

      } 

      if (count(B0202) > 2) { 

         if (B0203_1 = 3 || B0203_4 = 3 || B0203_5 = 3 || B0203_8 = 3 || 

          B0203_9 = 3 || B0203_11 = 3 || B0203_12 = 3 || B0203_13 = 3 || 

          B0203_14 = 3 || B0203_15 = 3 || B0203_16 = 3 || B0203_18 = 3 || 

          B0203_21 = 3) { 

            B0207_intro.3  

            B0207.3  

            if (10 in B0207.3 && count(B0207.3) > 1) { 

               check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter 

uw antwoord alstublieft.', B0207.3) 

            } 

            B0208.3  

            B0209h.3  

            B0210.3  

            B0211.3  
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            B0212.3  

            B0213.3  

            B0214.3  

            B0215.3  

            B0216.3  

            B0217.3  

            B0218.3  

            B0219.3  

            B0220.3  

         } 

      } 

      if (count(B0202) > 3) { 

         if (B0203_1 = 4 || B0203_4 = 4 || B0203_5 = 4 || B0203_8 = 4 || 

          B0203_9 = 4 || B0203_11 = 4 || B0203_12 = 4 || B0203_13 = 4 || 

          B0203_14 = 4 || B0203_15 = 4 || B0203_16 = 4 || B0203_18 = 4 || 

          B0203_21 = 4) { 

            B0207_intro.4  

            B0207.4  

            if (10 in B0207.4 && count(B0207.4) > 1) { 

               check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter 

uw antwoord alstublieft.', B0207.4) 

            } 

            B0208.4  

            B0209h.4  

            B0210.4  

            B0211.4  

            B0212.4  

            B0213.4  

            B0214.4  

            B0215.4  

            B0216.4  

            B0217.4  

            B0218.4  

            B0219.4  

            B0220.4  

         } 

      } 

   } 

   B0204  

   if (0 in B0204 && count(B0204) > 1) { 

      check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw antwoord 

alstublieft.', B0204) 

   } 

   if (1 in B0204) { 

      B0205_1  

   } 

   if (2 in B0204) { 

      B0205_2  

   } 

   if (3 in B0204) { 

      B0205_3  

   } 

   if (4 in B0204) { 

      B0205_4  

   } 

   if (5 in B0204) { 

      B0205_5  

   } 

   if (6 in B0204) { 

      B0205_6  

   } 
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   if (7 in B0204) { 

      B0205_7  

   } 

   if (8 in B0204) { 

      B0205_8  

   } 

   if (9 in B0204) { 

      B0205_9  

   } 

   if (10 in B0204) { 

      B0205_10  

   } 

   if (11 in B0204) { 

      B0205_11  

   } 

   if (12 in B0204) { 

      B0205_12  

   } 

   if (13 in B0204) { 

      B0205_13  

   } 

   if (14 in B0204) { 

      B0205_14  

   } 

   if (B0201 = 2) { 

      C0301  

      if (C0301 = 2) { 

         C0302  

         if (count(C0302) > 1 && (10 in C0302 || 11 in C0302)) { 

            check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', C0302) 

         } 

      } 

      if (11 in C0302) { 

         C0303  

         if (C0303 = 3 || C0303 = 4 || C0303 = 5) { 

            C0304  

         } 

         if (C0303 = 1 || C0303 = 2) { 

            C0305  

         } 

      } 

   } 

   if (B0201 = 1 || C0301 = 1 || 1 in C0302 || 2 in C0302 || 3 in C0302 || 

    4 in C0302 || 5 in C0302 || 6 in C0302 || 7 in C0302 || 8 in C0302 || 

    9 in C0302 || 1 in B0204 || 2 in B0204 || 3 in B0204 || 4 in B0204 || 

    5 in B0204 || 6 in B0204 || 7 in B0204 || 8 in B0204 || 9 in B0204 || 

    10 in B0204 || 11 in B0204 || 12 in B0204 || 13 in B0204 || 14 in B0204 

|| 

    C0303 = 3 || C0303 = 4 || C0303 = 5) { 

      D0401  

   } 

   if ((B0201 = 1 || C0301 = 1 || 1 in C0302 || 2 in C0302 || 3 in C0302 || 

    4 in C0302 || 5 in C0302 || 6 in C0302 || 7 in C0302 || 8 in C0302 || 

    9 in C0302 || 1 in B0204 || 2 in B0204 || 3 in B0204 || 4 in B0204 || 

    5 in B0204 || 6 in B0204 || 7 in B0204 || 8 in B0204 || 9 in B0204 || 

    10 in B0204 || 11 in B0204 || 12 in B0204 || 13 in B0204 || 14 in B0204) 

&& 

    C0303 != 3 && C0303 != 4 && C0303 != 5) { 

      D0402  

      D0403  
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   } 

   if (B0201 = 1 || C0301 = 1 || 1 in B0204 || 2 in B0204 || 3 in B0204 || 

    4 in B0204 || 5 in B0204 || 6 in B0204 || 7 in B0204 || 8 in B0204 || 

    9 in B0204 || 10 in B0204 || 11 in B0204 || 12 in B0204 || 13 in B0204 

|| 

    14 in B0204) { 

      E0501  

      if (E0501 = 3) { 

         E0502  

      } 

   } 

   if (B0201 = 1 || C0301 = 1 || 1 in C0302 || 2 in C0302 || 3 in C0302 || 

    4 in C0302 || 5 in C0302 || 6 in C0302 || 7 in C0302 || 8 in C0302 || 

    9 in C0302 || 10 in C0302) { 

      F0601  

      if (F0601 = 3) { 

         F0602  

      } 

      if (F0601 = 1 || F0601 = 2 || F0601 = 4) { 

         F0603  

         F0604  

      } 

      if (F0601 = 1 || F0601 = 2) { 

         F0605  

         F0606  

         F0607  

         F0608  

         F0609  

         F0610  

         F0611  

         F0612  

      } 

   } 

   if (B0201 = 1 || C0301 = 1 || 1 in C0302 || 2 in C0302 || 3 in C0302 || 

    4 in C0302 || 5 in C0302 || 6 in C0302 || 7 in C0302 || 8 in C0302 || 

    9 in C0302 || 10 in C0302) { 

      G0701  

      if (G0701 = 2) { 

         G0702  

      } 

      if (G0701 = 1 || G0701 = 3) { 

         G0703  

      } 

      if (G0701 = 1) { 

         G0704  

      } 

      if (count(G0704) > 1) { 

         G0705h  

         calculate(C_G0705_totaal, G0705_1 + G0705_2 + G0705_3 + G0705_4 + 

G0705_5 + G0705_6 + G0705_7 + G0705_8 + G0705_9 + G0705_10 + G0705_11 + 

G0705_12 + G0705_13) 

         if ((count(G0704) = 1 && C_G0705_totaal != 1) || (count(G0704) = 2 

&& 

          C_G0705_totaal != 3) || (count(G0704) = 3 && C_G0705_totaal != 6) 

|| 

          (count(G0704) = 4 && C_G0705_totaal != 10) || (count(G0704) = 5 && 

          C_G0705_totaal != 15) || (count(G0704) = 6 && C_G0705_totaal != 

21) || 

          (count(G0704) = 7 && C_G0705_totaal != 28) || (count(G0704) = 8 && 

          C_G0705_totaal != 36) || (count(G0704) = 9 && C_G0705_totaal != 

45) || 
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          (count(G0704) = 10 && C_G0705_totaal != 55) || (count(G0704) = 11 

&& 

          C_G0705_totaal != 66) || (count(G0704) = 12 && C_G0705_totaal != 

78) || 

          (count(G0704) = 13 && C_G0705_totaal != 91)) { 

            check('Vul in elke cel een cijfer in, begin bij het cijfer 1 en 

eindig met het cijfer ^G0704;. Gebruik elk cijfer maar 1x.', G0705h) 

         } 

         if (((count(G0704) > 0) && G0705_1 != 1 && G0705_2 != 1 && G0705_3 

!= 1 && 

          G0705_4 != 1 && G0705_5 != 1 && G0705_6 != 1 && G0705_7 != 1 && 

          G0705_8 != 1 && G0705_9 != 1 && G0705_10 != 1 && G0705_11 != 1 && 

          G0705_12 != 1 && G0705_13 != 1) || ((count(G0704) > 1) && G0705_1 

!= 2 && 

          G0705_2 != 2 && G0705_3 != 2 && G0705_4 != 2 && G0705_5 != 2 && 

          G0705_6 != 2 && G0705_7 != 2 && G0705_8 != 2 && G0705_9 != 2 && 

          G0705_10 != 2 && G0705_11 != 2 && G0705_12 != 2 && G0705_13 != 2) 

|| 

          ((count(G0704) > 2) && G0705_1 != 3 && G0705_2 != 3 && G0705_3 != 

3 && 

          G0705_4 != 3 && G0705_5 != 3 && G0705_6 != 3 && G0705_7 != 3 && 

          G0705_8 != 3 && G0705_9 != 3 && G0705_10 != 3 && G0705_11 != 3 && 

          G0705_12 != 3 && G0705_13 != 3) || ((count(G0704) > 3) && G0705_1 

!= 4 && 

          G0705_2 != 4 && G0705_3 != 4 && G0705_4 != 4 && G0705_5 != 4 && 

          G0705_6 != 4 && G0705_7 != 4 && G0705_8 != 4 && G0705_9 != 4 && 

          G0705_10 != 4 && G0705_11 != 4 && G0705_12 != 4 && G0705_13 != 4) 

|| 

          ((count(G0704) > 4) && G0705_1 != 5 && G0705_2 != 5 && G0705_3 != 

5 && 

          G0705_4 != 5 && G0705_5 != 5 && G0705_6 != 5 && G0705_7 != 5 && 

          G0705_8 != 5 && G0705_9 != 5 && G0705_10 != 5 && G0705_11 != 5 && 

          G0705_12 != 5 && G0705_13 != 5) || ((count(G0704) > 5) && G0705_1 

!= 6 && 

          G0705_2 != 6 && G0705_3 != 6 && G0705_4 != 6 && G0705_5 != 6 && 

          G0705_6 != 6 && G0705_7 != 6 && G0705_8 != 6 && G0705_9 != 6 && 

          G0705_10 != 6 && G0705_11 != 6 && G0705_12 != 6 && G0705_13 != 6) 

|| 

          ((count(G0704) > 6) && G0705_1 != 7 && G0705_2 != 7 && G0705_3 != 

7 && 

          G0705_4 != 7 && G0705_5 != 7 && G0705_6 != 7 && G0705_7 != 7 && 

          G0705_8 != 7 && G0705_9 != 7 && G0705_10 != 7 && G0705_11 != 7 && 

          G0705_12 != 7 && G0705_13 != 7) || ((count(G0704) > 7) && G0705_1 

!= 8 && 

          G0705_2 != 8 && G0705_3 != 8 && G0705_4 != 8 && G0705_5 != 8 && 

          G0705_6 != 8 && G0705_7 != 8 && G0705_8 != 8 && G0705_9 != 8 && 

          G0705_10 != 8 && G0705_11 != 8 && G0705_12 != 8 && G0705_13 != 8) 

|| 

          ((count(G0704) > 8) && G0705_1 != 9 && G0705_2 != 9 && G0705_3 != 

9 && 

          G0705_4 != 9 && G0705_5 != 9 && G0705_6 != 9 && G0705_7 != 9 && 

          G0705_8 != 9 && G0705_9 != 9 && G0705_10 != 9 && G0705_11 != 9 && 

          G0705_12 != 9 && G0705_13 != 9) || ((count(G0704) > 9) && G0705_1 

!= 10 && 

          G0705_2 != 10 && G0705_3 != 10 && G0705_4 != 10 && G0705_5 != 10 

&& 

          G0705_6 != 10 && G0705_7 != 10 && G0705_8 != 10 && G0705_9 != 10 

&& 

          G0705_10 != 10 && G0705_11 != 10 && G0705_12 != 10 && G0705_13 != 

10) || 
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          ((count(G0704) > 10) && G0705_1 != 11 && G0705_2 != 11 && G0705_3 

!= 11 && 

          G0705_4 != 11 && G0705_5 != 11 && G0705_6 != 11 && G0705_7 != 11 

&& 

          G0705_8 != 11 && G0705_9 != 11 && G0705_10 != 11 && G0705_11 != 11 

&& 

          G0705_12 != 11 && G0705_13 != 11) || ((count(G0704) > 11) && G0705_1 

!= 12 && 

          G0705_2 != 12 && G0705_3 != 12 && G0705_4 != 12 && G0705_5 != 12 

&& 

          G0705_6 != 12 && G0705_7 != 12 && G0705_8 != 12 && G0705_9 != 12 

&& 

          G0705_10 != 12 && G0705_11 != 12 && G0705_12 != 12 && G0705_13 != 

12) || 

          ((count(G0704) > 12) && G0705_1 != 13 && G0705_2 != 13 && G0705_3 

!= 13 && 

          G0705_4 != 13 && G0705_5 != 13 && G0705_6 != 13 && G0705_7 != 13 

&& 

          G0705_8 != 13 && G0705_9 != 13 && G0705_10 != 13 && G0705_11 != 13 

&& 

          G0705_12 != 13 && G0705_13 != 13)) { 

            check('Vul in elke cel een cijfer in, begin bij het cijfer 1 en 

eindig met het cijfer ^G0704;. Gebruik elk cijfer maar 1x.', G0705h) 

         } 

         if (count(G0704) = 2) { 

            if (G0705_1 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  
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title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 2) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         if (count(G0704) = 3) { 

            if (G0705_1 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 
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            if (G0705_10 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 3) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         if (count(G0704) = 4) { 

            if (G0705_1 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 
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            if (G0705_11 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 4) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         if (count(G0704) = 5) { 

            if (G0705_1 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 
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            if (G0705_12 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 5) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         if (count(G0704) = 6) { 

            if (G0705_1 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 
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            if (G0705_13 = 6) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         if (count(G0704) = 7) { 

            if (G0705_1 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 7) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 
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         if (count(G0704) = 8) { 

            if (G0705_1 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 8) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         if (count(G0704) = 9) { 

            if (G0705_1 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 
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gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 9) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         if (count(G0704) = 10) { 

            if (G0705_1 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 10) { 
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               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 10) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         if (count(G0704) = 11) { 

            if (G0705_1 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 
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src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 11) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         if (count(G0704) = 12) { 

            if (G0705_1 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 12) { 
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               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 

            } 

            if (G0705_5 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 12) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         if (count(G0704) = 13) { 

            if (G0705_1 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Klachtencommissie, ombudsman<a 

href="#"  title="Dit kan de Nationale ombudsman zijn, of de ombudsman van de 

gemeente of andere publieke instelling."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>') 

            } 

            if (G0705_2 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Bezwaarschriftencommissie<a href="#"  

title="Oordeelt over bezwaarschrift tegen een besluit van een overheidsorgaan 

(bv. gemeente, UWV, Belasting- dienst, DUO)."><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a> bij overheidsorgaan 

(bv. gemeente, Belastingdienst, UWV, DUO)') 

            } 

            if (G0705_3 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Rechtbank') 

            } 

            if (G0705_4 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Gerechtshof') 
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            } 

            if (G0705_5 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Centrale Raad van Beroep') 

            } 

            if (G0705_6 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Raad van State') 

            } 

            if (G0705_7 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Hoge Raad') 

            } 

            if (G0705_8 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Huurcommissie') 

            } 

            if (G0705_9 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Geschillencommissie (bv. Reizen, Wonen, 

Energie en Water, Kifid<a href="#"  title="Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening"><img style="height: 1em;" 

src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, SKGZ<a href="#"  

title="Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen"><img 

style="height: 1em;" src="https://www01.centerdata.nl/vrl/iicon.png"/></a>, 

enz.)') 

            } 

            if (G0705_10 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Tuchtcollege (bv. Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg)') 

            } 

            if (G0705_11 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Arbitragecommissie (bv. Raad van 

Arbitrage voor de Bouw)') 

            } 

            if (G0705_12 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, 'Een online klachtenprocedure (bv. via 

eBay of Paypal, e-Court / online arbitrage)') 

            } 

            if (G0705_13 = 13) { 

               assign(F_laatsteorg, '^G0704_and;') 

            } 

         } 

         G0706_intro  

      } 

      if (G0701 = 1) { 

         G0706  

         if (G0706 = 4) { 

            G0707  

            G0708  

         } 

         if (G0706 = 1 || G0706 = 2 || G0706 = 3) { 

            G0709  

         } 

         G0710  

         G0711  

         if (G0711 = 1 || G0711 = 3) { 

            G0712  

         } 

         G0713  

         if (G0713 = 1) { 

            G0714  

         } 

         if (G0713 = 1 && (G0706 = 1 || G0706 = 2 || G0706 = 3)) { 

            G0715  

         } 
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         if (G0713 = 1) { 

            G0716  

         } 

         if (G0714 = 1) { 

            G0717  

            G0718  

         } 

         G0719  

         if (G0719 = 2) { 

            G0720  

         } 

         if (G0720 = 1 || G0720 = 2) { 

            G0721  

         } 

         if (G0719 = 1) { 

            G0722  

            G0723  

            G0724  

            G0725  

         } 

         if (G0719 = 1 || G0714 = 1) { 

            G0726  

            G0727  

            G0728  

         } 

         G0729  

      } 

   } 

   if (B0201 = 1 || F0601 = 1 || F0601 = 2 || G0701 = 1) { 

      H0801_intro  

      H0801  

      if (H0801 = 1) { 

         H0802  

         if (H0802 = 2) { 

            H0803  

         } 

         if ((G0719 = 1 || G0720 = 1 || G0720 = 2 || F0612 = 1 || F0612 = 2) 

&& 

          H0801 = 1) { 

            H0804  

            if (H0804 = 1) { 

               H0805  

            } 

         } 

         H0806  

         H0807  

      } 

   } 

   if (G0719 = 1 || G0720 = 1 || G0720 = 2 || F0612 = 1 || F0612 = 2) { 

      H0808  

      if (H0808 = 1) { 

         H0809  

      } 

   } 

   if (B0201 = 1 || F0601 = 1 || F0601 = 2 || G0701 = 1) { 

      H0810  

      if (5 in H0810 && count(H0810) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', H0810) 

      } 

      if (1 in H0810 || 2 in H0810 || 3 in H0810 || 4 in H0810) { 
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         H0811  

      } 

   } 

   if (G0719 = 1 || G0720 = 1 || G0720 = 2 || F0612 = 1 || F0612 = 2) { 

      Deel_XII_intro1  

   } 

   if ((E0501 = 1 || E0501 = 2) && G0719 != 1 && G0720 != 1 && G0720 != 2 && 

    F0612 != 1 && F0612 != 2) { 

      Deel_XII_intro2  

   } 

   if (G0719 = 1 || G0720 = 1 || G0720 = 2 || F0612 = 1 || F0612 = 2 || E0501 

= 1 || 

    E0501 = 2) { 

      I0901  

      if (I0901 = 1) { 

         I0902_bedrag I0902_termijn  

         I0903  

         I0904  

         if (I0904 = 2 || I0904 = 3) { 

            I0905  

            if (1 in I0905 && count(I0905) > 1) { 

               check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter 

uw antwoord alstublieft.', I0905) 

            } 

         } 

      } 

      I0906  

      if (I0906 = 1) { 

         I0907_bedrag I0907_termijn  

         I0908  

         if (I0908 = 2 || I0908 = 3) { 

            I0909  

         } 

      } 

      I0910  

      if (I0910 = 1) { 

         I0911  

         if (1 in I0911) { 

            I0912  

            if (I0912 = 2 || I0912 = 3) { 

               if (I0912 = 2) { 

                  assign(F_helemaal, ' helemaal') 

               } else { 

                  assign(F_helemaal, '') 

               } 

               I0913  

            } 

         } 

         if (2 in I0911) { 

            I0914  

            if (I0914 = 2 || I0914 = 3) { 

               I0915  

               if (1 in I0915 && count(I0915) > 1) { 

                  check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. 

Verbeter uw antwoord alstublieft.', I0915) 

               } 

            } 

         } 

      } 

   } 
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   if (G0720 = 1 || G0720 = 2 || G0725 = 1 || F0612 = 1 || F0612 = 2 || E0501 

= 1 || 

    E0501 = 2) { 

      J1001  

      if (J1001 = 1 || J1001 = 2) { 

         J1002  

         J1003  

      } 

   } 

   if (G0719 = 1) { 

      J1004  

      if (J1004 = 1 || J1004 = 2) { 

         J1005  

      } 

   } 

   K1101  

   if (K1101 = 2) { 

      K1102  

      K1103  

   } 

   if (K1101 = 1) { 

      K1104  

      if (9 ni K1104 && (C0301 = 1 || 1 in C0302 || 2 in C0302 || 3 in C0302 

|| 

       4 in C0302 || 5 in C0302 || 6 in C0302 || 7 in C0302 || 8 in C0302 || 

       9 in C0302 || 10 in C0302)) { 

         K1105  

      } 

      if (K1105 = 2) { 

         K1106  

      } 

      if (K1105 = 1 || K1106 = 3 || K1106 = 4 || K1106 = 5) { 

         K1107  

      } 

      if (K1106 = 1 || K1106 = 2) { 

         K1108  

      } 

   } 

   if (K1101 = 2) { 

      L1201  

   } 

   if (K1101 = 1) { 

      L1202  

   } 

   if (K1101 = 2) { 

      L1203  

   } 

   if (K1101 = 1) { 

      L1204  

   } 

   L1205  

   if (L1205 = 1) { 

      L1206  

   } 

   L1207  

   if (L1207 = 1) { 

      L1208  

      if (8 in L1208 && count(L1208) > 1) { 

         check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw 

antwoord alstublieft.', L1208) 

      } 
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   } 

   L1209  

   if (11 in L1209 && count(L1209) > 1) { 

      check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw antwoord 

alstublieft.', L1209) 

   } 

} 

M1301  

if (M1301 = 1) { 

   M1302  

   if (6 in M1302 && count(M1302) > 1) { 

      check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw antwoord 

alstublieft.', M1302) 

   } 

} 

M1303  

if (5 in M1303 && count(M1303) > 1) { 

   check('U hebt een tegenstrijdig antwoord ingevuld. Verbeter uw antwoord 

alstublieft.', M1303) 

} 

M1304  

M1305h  

eva2h  

opm  

 
 

 

 


