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verschillende stellingen over de volsen
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Mtjn vertrouwen in de rechtstaat is door de ramp en

de nasleep afgenomen.

Het lange wachten op (het onderzoek naar) de oorzaak

van de ramp en de blijvende onduidelijkheid van de

schuldvraag hebben het verwerkingsproces vertraagd'

Ik heb spljt dat ik te snel akkoord ben gegaan met de

fi nanciele schadeafwikkeling.

De ramp heeft mijn leven ook positief beïnvloed.

Het lange wachten op de aÍhandeling van de ramp

(oorzaak, schade) heeft in zekere zín meer tot een

trauma geleid dan de ramP zelf-

Als ik niet zo ernstig gewond zou zljn geraakt dat had

ik na de ramp veel minder (langdurige) problemen

gehad,
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5 jaar nau\ryelijks/weinig meer 14,

bezt Faro-ram

n=aantal respondenten in deze groep.

Stettiagen

Als één van de laatste vragen in de enquête hebben de respondenten een aantal

stellingen voorgelegd gekregen over de merkbare gevolgen van de ramp in het

dagelijks leven, de schadeaÍhandeling en de invloed van de ramp op het vertrouwen

in de rechtstaat. De respondenten konden aangeven of zij het eens waren met een

stelling (waaraan de score t is verbonden), of zri neutraal tegen deze stelling

aankijken (hieraan verbonden de score z), o{ dat zij het oneens zijn met de stelling

(met daaraan score I verbonden). In tabel tc is het aantal respondenten in elke groep

te zienen is ook het gemiddelde van de scores af te lezen. Voor de stelling "Al.s ih niet

zo emstig geuond zou zijn geraaht dat had ik na de ramp veel rninder (langdurige)

problernen gehad' geldt dat de respondenten het gemiddeld genomen iets meer eens

dan oneens \ryaren met deze stelling (een gemiddelde score Yan l.92ligt tussen eens

(= r) en neutraal (=z) in). Voor de stelling "Ik heb rne de hahte 5 jaar nauwelijks/weinig

meer bezig gehoudm rnet d.e Faro-ramp' geldt dat de respondenten het gemiddeld

genomen meer oneens dan eens waren met deze stelling. Met andere woorden de

meeste respondenten hebben zich de laatste 5 jaar nog regelmatig bezig gehouden

met de Faro-ramp. Gemiddeld genomen hebben respondenten spijt dat zrj te snel

akkoord zijn gegaan met de financiële schadeafwikkeling en dat het lange wachten

op het onderzoek naar de oorzaak van de ramp het verwerkingsProces vertraagd

heeft. Gemiddeld genomen vinden de respondenten dat de ramp hun leven ook

positief heeft beihvloed en zijn zlj het enigszins eens met de stelling dat het lange

wachten op de aÍhandeling van de ramp in zekere zin meer tot een trauma heeft

geteid dat de ramp zelf Als laatste kan gezegd worden dat het vertrouwen in de

rechtstaat na de ramp gemiddeld genomen afgenomen is bij de respondenten van
deze enquête.
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