
 

Factsheet 

Opinies over Defensie: buitenlandse missies en 

een Europees leger 

 

In een recente opiniepeiling werd gepolst naar twee belangrijke aspecten in verband met de toekomst van 

de Belgische Defensie: buitenlandse interventies en de oprichting van een Europees leger.  

Belgen verdeeld over Defensie 

Ongeveer de helft van de Belgen is het eens met de stelling dat ‘het Belgisch leger minder moet deelnemen 

aan buitenlandse interventies’. Goed 33% gaat daar niet mee akkoord en bijna 18% spreekt zich niet uit. 

Op de stelling dat ‘de lidstaten van de EU een Europees leger moeten oprichten’ antwoordt iets meer dan 

de helft van de Belgen positief. Ruim 28% gaat daar niet mee akkoord en bijna 20% spreekt zich niet uit. 

Voor beide stellingen loopt de opinieverdeling voor Vlaanderen en Wallonië gelijk. 

 

                     

Wat denken de kiezers van de Vlaamse politieke partijen? 

Minder buitenlandse interventies 
 

 CD&V Groen N-VA Sp.a Vlaams 
Belang 

Open VLD PVDA 

Eens 48,5% 63,0% 62,1% 64,9% 61,5% 43,5% 62,1% 
Oneens 51,5% 37,0% 37,9% 35,1% 38,5% 56,5% 37,9% 

Deze percentages hebben enkel betrekking op respondenten die op de stelling ‘eens’ of ‘oneens’ antwoordden. 

 

Oprichting Europees leger 
 

 CD&V Groen N-VA Sp.a Vlaams 
Belang 

Open VLD PVDA 

Eens 59,2% 44,1% 62,0% 62,1% 56,8% 70,1% 66,7% 
Oneens 40,8% 55,9% 38,0% 37,9% 43,2% 29,9% 33,3% 

Deze percentages hebben enkel betrekking op respondenten die op de stelling ‘eens’ of ‘oneens’ antwoordden. 

 

Cijfers uit een representatieve steekproef 

De Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep M2P) voerde in maart 2014 een representatieve survey uit bij meer dan 2000 

Belgen over de stellingen die zouden worden opgenomen in de Stemtest2014 van de VRT en De Standaard. In opdracht van 

het Vlaams Vredesinstituut werden de resultaten geanalyseerd met betrekking tot de stellingen over defensie 

(onderzoeksopzet). Met betrekking tot de opinies van de Belgen over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen bracht het 

Vredesinstituut eerder al een factsheet uit. 
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Oprichting Europees leger 

http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/onderzoeksopzet-opinie-onderzoek-vredesvraagstukken
http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/files/factsheet_opiniepeiling_f16_def.pdf

