
 

CORRIGENDA  
 
Pagina 40 
• De labels in de legenda in de figuur moeten worden omgedraaid. De rode staven (bovenaan) hebben 

betrekking op de bezoekers die de vragenlijst niet hebben afgerond; de groene staven hebben betrekking op 
de bezoekers die de vragenlijst wel hebben afgerond. Dit corrigendum heeft alleen betrekking op de 
uitgedeelde rapporten tijdens de persconferentie op vrijdag 19 mei jl.; in de downloadbare versie op 
www.nederlandineuropa.nl is dit reeds gecorrigeerd. 

 
Pagina 44 
• In de tabel dient het verschil tussen het percentage voor- en tegenstemmers op 1 juni 2005 gelezen te 

worden als 22,9, niet 32,9. Het zelfde geldt in de zin op de tweede regel van boven. 
• De alinea ‘Het verschil … toeval’ vervangen door: ‘Het verschil tussen ‘ja’ en ‘nee’ van 33,3 punten in de 

volledig gewogen gegevens van het hoofdonderzoek vormt een redelijk goede benadering van de empirisch 
waargenomen marge bij de stembus van 1 juni (22,9 procentpunten – zie rechter kolom). De voorstemmers 
zijn in vergelijking met de uitslag van juni 2005 enigszins ondervertegenwoordigd (32,3% in plaats van 38,2%), 
terwijl de tegenstemmers iets zijn oververtegenwoordigd (65,6% versus 61,1%).’ 

 
 
Toelichting Anker Solutions 
De fout op pagina 44 is het gevolg van een eenvoudige rekenfout bij het aftrekken van de percentages voor- en 
tegenstemmers bij de vervaardiging van de tekst van het eindrapport. Deze verrekening heeft geen enkel gevolg 
voor de numerieke gegevens zoals elders in het rapport gepresenteerd.  
 
Bovenstaande corrigenda hebben geen gevolgen voor de inschatting van Anker Solutions over de representa-
tiviteit van de gewogen gegevens van NederlandinEuropa.nl. De inschatting van de representativiteit van het 
onderzoek wordt bepaald door de vergelijking met de resultaten van het valideringsonderzoek. De verschillen 
tussen het hoofdonderzoek en het valideringsonderzoek worden op geen enkele manier beïnvloed door 
bovenvermelde corrigenda. Zoals beoogd, zijn deze verschillen zeer klein (32,3% voorstemmers in plaats van 
33,5% en 65,6% tegenstemmers tegen 63,9% in het valideringsonderzoek).  
 
De vergelijking van de verzamelde gegevens met de uitslag van 1 juni 2005 is alleen opgenomen om de data van 
een bredere context te voorzien. Bovenvermelde corrigenda betekenen wel dat het herinnerde stemgedrag in 
NederlandinEuropa.nl in termen van de verschilscore tussen de voor- en tegenstemmers niet langer een ‘extreem 
goede benadering’ vormt van de feitelijke waargenomen marge bij de stembus van 1 juni 2005. Dit geldt ook voor 
het valideringsonderzoek.  
 
Deze corrigenda veranderen niets aan de conclusie aan het einde van bijlage 1, die luidt: ‘Deze positieve 
resultaten laten zien dat door middel van wegingprocedures de data van NederlandinEuropa.nl voor de 
Nederlandse bevolking als geheel met succes gecorrigeerd kunnen worden. Voor sommige deelsegmenten van de 
bevolking, vooral moeilijk bereikbare groepen als lager opgeleide oudere vrouwen, blijft het echter raadzaam om 
een slag om de arm te houden bij de interpretatie van de gegevens.’  
 
Anker Solutions verontschuldigt zich voor de eventuele verwarring die bij lezers is ontstaan door de door ons 
gemaakte rekenfout. Wij hopen een en ander hiermee weer te hebben rechtgezet.  
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