
 

Factsheet 
Opinies over de aankoop van nieuwe 
gevechtsvliegtuigen voor Defensie 
 
De federale regering moet in de komende beleidsperiode de knoop doorhakken over de eventuele aankoop 
van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor Defensie. Uit een opiniepeiling blijkt alvast dat momenteel ongeveer 
de helft van de Belgen tegen is (47%), een kwart voor (25%) en een kwart het niet weet (28%). 

Slechts 1 op 4 steunt de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen 

Bijna de helft van de Belgen is het oneens met de stelling dat ‘Het Belgische leger moet investeren in een 
opvolger van het F-16 gevechtsvliegtuig’. Een kwart gaat daar wel mee akkoord. Dit betekent dat de groep 
tegenstanders momenteel bijna twee keer zo groot is als de groep voorstanders. De cijfers lopen uiteen 
tussen Vlaanderen en Wallonië (met meer tegenstanders in Vlaanderen dan in Wallonië), maar in beide 
landsdelen is de groep tegenstanders groter dan de groep voorstanders. 
 

 
 
Opmerkelijk is dat meer dan een kwart (nog) geen mening heeft over het dossier. Dat kan er op wijzen dat 
er voor velen onvoldoende informatie beschikbaar is om zich een mening te vormen. 

Wat denken de kiezers van de Vlaamse politieke partijen? 

Over alle Vlaamse politieke partijen heen vindt de grootste groep van het electoraat dat het Belgische leger 
niet moet investeren in een opvolger van het F-16 gevechtsvliegtuig. De verhoudingen lopen van partij tot 
partij wel uiteen.  
 

	   CD&V	   Groen	  	   N-‐VA	  
	  

Open	  VLD	  	   PVDA	  	   SP.A	  	   VB	  
	  Voor	   31,6%	   7,7%	   27,6%	   29,2%	   8,3%	   15,5%	   21,8%	  

Tegen	   47,9%	   69,2%	   57,0%	   44,8%	   75%	   62,0%	   49,1%	  

Weet	  niet	  	   20,5%	   23,1%	   15,4%	   26,0%	   16,7%	   22,5%	   29,1%	  
 
Mannen zijn vaker dan vrouwen voorstander van de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Ook mensen 
die veel praten over politiek met familie en vrienden, zijn eerder geneigd om akkoord te gaan met de 
aankoop van een vervanger voor de Belgische F16’s. 
 
Cijfers uit een representatieve steekproef 
De Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep M2P) voerde in maart 2014 een survey uit bij een representatieve steekproef van 
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 met betrekking tot de stelling over de vervanging van de F-16. 
geanalyseerd.  
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