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Momenteel zijn er ongeveer 16.350 kernwapens in de wereld. Hoewel er een lichte daling is over de jaren 

heen, investeren de kernwapenstaten nog volop in nieuwe nucleaire wapenlanceersystemen. Zij lijken van 

plan hun nucleaire arsenaal voor onbepaalde tijd in stand te houden. Een deel van die kernkoppen zijn 

Amerikaanse tactische kernwapens die in Europa zijn gestationeerd. Het is een publiek geheim dat dit ook 

gebeurt op de Belgische luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Hoewel hun nut vooral historisch kan verklaard 

worden, lijkt een verwijdering van die kernwapens vandaag niet aan de orde. Uit een recente opiniepeiling 

blijkt nochtans dat momenteel ruim 60% van de Belgen vindt dat alle kernwapens van het Belgische 

grondgebied moeten verwijderd worden.  

6 op 10 Belgen wil alle kernwapens weg van Belgisch grondgebied 

61% van de Belgen is het eens met de stelling dat ‘Alle kernwapens die op Belgisch grondgebied 

opgeslagen zijn, moeten worden verwijderd’. Een kleine 24% gaat daar niet mee akkoord en 15% spreekt 

zich niet uit. Hoewel in beide landsdelen voorstanders van verwijdering in de meerderheid zijn, lopen de 

cijfers enigszins uiteen, met meer voorstanders in Vlaanderen dan in Wallonië. 

 

 

Wat denken de kiezers van de Vlaamse politieke partijen? 

Over alle Vlaamse politieke partijen heen vindt de grootste groep van het electoraat dat alle kernwapens 

van het Belgische grondgebied moeten verwijderd worden. De verhoudingen lopen van partij tot partij wel 

uiteen. Geslacht, opleidingsniveau of leeftijd spelen niet meteen een rol bij de houding tegenover het al dan 

niet verwijderen van de kernwapens, maar politieke voorkeur wel.  
 

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

Open VLD PVDA 

Eens 72% 93,2% 72,1% 82,9% 68% 59,5% 79,5% 

Oneens 28% 6,8% 27,9% 17,1% 32% 40,5% 20,5% 

Deze percentages hebben enkel betrekking op respondenten die zich een mening vormden over de stelling.  

 

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 stelling over de verwijdering van 

kernwapens op Belgisch grondgebied.  
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