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Waarom deze opiniepeiling? 
 

Met de verkiezingen van 2014 in aantocht eigenen bepaalde partijen zich het alleenrecht toe 

meerderheidsstandpunten te verkondigen. Anderen stellen dan weer dat voor hun eigen 

grondbeginselen geen draagvlak bestaat en zij er bijgevolg van afzien. De hoopvolle resultaten van de 

opiniepeilingen die PVV-leider Geert Wilders in Nederland liet uitvoeren inzake de islam, immigratie 

en de Europese Unie, brachten het Vlaams Belang op het idee om, zij het uiteraard in aangepaste 

vorm, hetzelfde te doen in Vlaanderen. 

Wij zijn er immers niet alleen van overtuigd dat de kernthema’s van het Vlaams Belang leven bij de 

Vlaming, maar ook dat onze unieke standpunten ter zake door het leeuwendeel van de Vlamingen 

worden gedeeld. Dus lieten wij dé marktleider in opinieonderzoek tussen 8 en 25 oktober aan 

kiesgerechtigde Vlamingen tien stellingen/vragen voorleggen in verband met vier grote thema’s: 

Vlaanderen, de Europese Unie en de euro, de islam en immigratie en de vrijheid van meningsuiting. 

Niet minder dan 3.787 respondenten namen deel aan het onderzoek, waarbij een onderverdeling werd 

gemaakt op basis van hun partijpolitieke voorkeur. Met 750 respondenten per kieskring en een 

wetenschappelijke betrouwbaarheidsgraad van 99 procent, mag dit onderzoek zonder meer 

baanbrekend worden genoemd. Bovendien is het als democratische graadmeter een essentieel 

instrument voor het aftoetsen van beleidskeuzes. 

De resultaten van de opiniepeiling zijn opzienbarend en zeer hoopvol, want ze bevestigen onze 

overtuiging dat het Vlaams Belang meerderheidsstandpunten vertolkt. Hierna vindt u dan ook 

achtereenvolgens: de garantie met betrekking tot de strikte onafhankelijkheid, validiteit en 

betrouwbaarheid van dit onderzoek; een overzicht van de tien stellingen/vragen; de resultaten en 

conclusies en onze slotconclusie. 

De technische fiche van dit onderzoek, met alle technische specificaties, conform de aanbevelingen 

van Febelmar, die toelaten om de kwaliteit van de opiniepeiling te schatten en aldus de resultaten 

ervan op correcte wijze te interpreteren, vindt u als bijlage. Daarnaast vindt u als bijlage ook een 

afdruk van alle resultaten in diagramvorm. 
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Strikte onafhankelijkheid, validiteit en betrouwbaarheid 
 

Om de strikte onafhankelijkheid, validiteit en betrouwbaarheid van dit opinieonderzoek te verzekeren 

en elke vorm van sturing of manipulatie uit te sluiten, werden de data verzameld via het online-panel 

van iVox en hebben wij aan Frank Thevissen, de voormalige VUB-docent ‘politieke marketing’, 

gevraagd of hij bereid was om de data statistisch te verwerken. We wilden vermijden om zelf 

rechtstreeks naar een marktonderzoeksbureau te stappen, omdat we o.a. dankzij de talloze kritische 

teksten en columns van Thevissen, weten dat er heel wat kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij 

zulke peilingen en we ons niet onbeslagen wilden overgeven aan een marktonderzoeksbureau. 

Thevissen is een van de weinige onderzoekers in Vlaanderen die uitgebreide ervaring heeft met de 

dataverzameling en de betrouwbare statistische verwerking van kwantitatieve data via traditionele 

onderzoekstechnieken en via online-panels. Hij is ook iemand die zelf bijzonder kritisch staat 

tegenover peilingen in het algemeen en die de valkuilen van online-onderzoek kent. Wie zijn boek 

‘Het is maar een peiling. Peilingen in de media van wetenschap tot wichelarij’ heeft gelezen, weet dat 

we daarmee niet meteen voor de gemakkelijkste ‘klant’ kozen. 

En dat bleek: aanvankelijk wilden wij het onderzoek dat de Nederlandse opiniepeiler Maurice De 

Hond enkele maanden geleden in Nederland in opdracht van de PVV uitvoerde, in aangepaste vorm in 

Vlaanderen overdoen om Vlaanderen met Nederland te vergelijken, maar Thevissen had talloze 

bedenkingen bij de nogal eenzijdige, sturende en negatieve aanpak van dit onderzoek.  

Thevissen wilde bovendien enkel ingaan op onze vraag, op voorwaarde dat hij zelf een geschikt 

bureau mocht aanduiden, waarbij hij zelf de data uitvoerig kon controleren, alvorens deze statistisch te 

verwerken. Ook wilde hij de vragen vooraf testen en eiste hij van ons dat hij, indien nodig, alle 

sturende of manipulatieve elementen uit de stellingen die wij wilden voorleggen aan de Vlamingen, 

kon wijzigen, zonder onze instemming of inmenging. Verder stelde hij ook als voorwaarde dat het 

onderzoek op ruime schaal zou worden gevoerd door middel van aparte steekproeven voor de 

verschillende Vlaamse kieskringen. Gemiddeld werden ruim 750 kiesgerechtigden in elke kieskring 

ondervraagd, samen goed voor een quotasteekproef van nagenoeg 4.000 kiezers in Vlaanderen.  

Thevissen voerde eerder talloze electorale peilingen en opinieonderzoeken uit voor o.a. Het Laatste 

Nieuws en andere politieke partijen. 

De conclusies die wij uit de resultaten van het onderzoek trekken zijn dan weer – en uitsluitend – voor 

rekening van onze partij. 
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De vragen en stellingen op een rij 
 

 België staat te veel bevoegdheden en macht af aan de Europese Unie 

 ‘De euro kost ons geld’ 

 Turkije mag op termijn lid worden van de Europese Unie 

 Stel dat alle politieke beleidsbevoegdheden zouden worden uitgeoefend door slechts één 

bestuursniveau; voor welk niveau zou u dan kiezen? 

 Vlaanderen zou als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet kunnen overleven 

 De invloed van de islam is voelbaar in onze samenleving 

 De islamitische cultuur is een verrijking voor de samenleving 

 Er moet een definitieve stop komen op de bouw van nieuwe moskeeën in Vlaanderen 

 Immigratie heeft een positieve invloed op onze samenleving 

 ‘Behalve oproepen tot geweld, moeten mensen alles kunnen zeggen’ 
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Resultaten en conclusies 

Over de EU en de euro 

 

Met de stelling dat “België te veel bevoegdheden en macht afstaat aan de Europese 

Unie” is 46% van de Vlamingen het eens; 27% heeft daarover geen mening en slechts 

27% is het daar niet mee eens.  

Bij de Groen-kiezers vindt 22% dat België te veel bevoegdheden afstaat, 53% vindt van niet;  

bij de sp.a-kiezers vindt 35% dat België te veel bevoegdheden afstaat, 34% vindt van niet;  

bij de Open VLD-kiezers vindt 36% dat België te veel bevoegdheden afstaat, 37% vindt van niet;  

bij de CD&V-kiezers vindt 40% dat België te veel bevoegdheden afstaat, 32% vindt van niet;  

bij de nog onbesliste kiezers vindt 48% dat België te veel bevoegdheden afstaat, 15% vindt van niet;  

bij de N-VA-kiezers vindt 54% dat België te veel bevoegdheden afstaat, 22% vindt van niet;  

bij de Vlaams Belang-kiezers vindt 72,5% dat België te veel bevoegdheden afstaat, 7% vindt van niet. 

Conclusie: Nagenoeg de helft van de Vlamingen (46%) vindt dat België te veel bevoegdheden en 

macht afstaat aan de Europese Unie. Iets meer dan een kwart (27%) vindt niet dat er te veel 

bevoegdheden en macht worden afgestaan aan de EU. Alleen bij Groen vindt een meerderheid van de 

kiezers (53%) niet dat er te veel bevoegdheden en macht naar de EU gaan. Alleen bij de Vlaams-

nationalistische partijen, N-VA (54%) en Vlaams Belang (72,5%), vindt een meerderheid van de 

kiezers dat België te veel bevoegdheden en macht afstaat aan de EU. Dit percentage stijgt, zoals 

verwacht, van links naar rechts: Groen-kiezers (22%), sp.a-kiezers (35%), Open VLD-kiezers (36%), 

CD&V-kiezers (40%), N-VA-kiezers (54%), Vlaams Belang-kiezers (72,5%). De Vlaams-

nationalistische kiezers zijn dus het meest EU-kritisch, met de Vlaams Belang-kiezers als uitschieter. 

 

De stelling dat “de euro ons geld kost” wordt gedeeld door maar liefst 70% van de 

Vlamingen. Slechts 18% van de Vlamingen is het met die stelling oneens. 

Bij de Groen-kiezers vindt 43% dat de euro ons geld kost, 39% vindt van niet;  

bij de Open VLD-kiezers vindt 60% dat de euro ons geld kost, 29% vindt van niet;  

bij de sp.a-kiezers vindt 64% dat de euro ons geld kost, 22% vindt van niet;  

bij de CD&V-kiezers vindt 67% dat de euro ons geld kost, 19% vindt van niet;  

bij de N-VA-kiezers vindt 76% dat de euro ons geld kost, 14% vindt van niet;  

bij de nog onbesliste kiezers vindt 79% dat de euro ons geld kost, 11% vindt van niet;  

bij de Vlaams Belang-kiezers vindt 86,5% dat de euro ons geld kost, 7% vindt van niet. 

Conclusie: Een grote meerderheid van de Vlamingen (70%) vindt dat de euro ons geld kost. Slechts 

een kleine minderheid (18%) vindt niet dat de euro ons geld kost. Uitgezonderd de kiezers van Groen 

(43%), is een meerderheid van de kiezers van alle partijen (inclusief 79% van de nog onbesliste 

kiezers) het erover eens dat de euro ons geld kost: Open VLD-kiezers (60%), sp.a-kiezers (64%), 

CD&V-kiezers (67%), N-VA-kiezers (76%), Vlaams Belang-kiezers (86,5%). 
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De stelling dat “Turkije op termijn lid mag worden van de Europese Unie” draagt 

slechts de goedkeuring weg van 24% van de Vlamingen, terwijl 58% niet wil dat Turkije 

op termijn lid wordt van de Europese Unie. 

Bij de Vlaams Belang-kiezers vindt 83% niet dat Turkije op termijn EU-lid mag worden, 7% vindt 

van wel;  

bij de N-VA-kiezers vindt 70% niet dat Turkije op termijn EU-lid mag worden, 15,5% vindt van wel; 

bij de nog onbesliste kiezers vindt 49% niet dat Turkije op termijn EU-lid mag worden, 24% vindt 

van wel;  

bij de CD&V-kiezers vindt 52% niet dat Turkije op termijn EU-lid mag worden, 25% vindt van wel;  

bij de Open VLD-kiezers vindt 53% niet dat Turkije op termijn EU-lid mag worden, 31% vindt van 

wel;  

bij de sp.a-kiezers vindt 45% niet dat Turkije op termijn EU-lid mag worden, 33% vindt van wel;  

bij de Groen-kiezers vindt 37% niet dat Turkije op termijn EU-lid mag worden, 43% vindt van wel.  

Conclusie: Een duidelijke meerderheid van de Vlamingen (58%) vindt niet dat Turkije op termijn lid 

mag worden van de Europese Unie. Amper een kwart (24%) vindt dat Turkije op termijn EU-lid mag 

worden. Meerderheden die tegen de toetreding van Turkije tot de EU zijn gekant, zijn te vinden bij alle 

partijen, uitgezonderd sp.a (45%) en Groen (37%). Groen is de enige partij waarvan het percentage 

kiezers dat vindt dat Turkije op termijn EU-lid mag worden (43%), groter is dan het percentage dat dat 

niet vindt (37%). Het hoogste percentage kiezers dat niet vindt dat Turkije op termijn EU-lid mag 

worden, is afgescheiden terug te vinden bij de Vlaams-nationalistische partijen: N-VA (70%) en 

Vlaams Belang (83%). 

 

De Vlaming zegt neen tegen Turkije en heeft genoeg 

van de EU en de euro 

Maar liefst 70% van de Vlamingen vindt dat de euro ons geld kost. Slechts 18% is het 

daar niet mee eens. Uitgezonderd de kiezers van Groen (43%), is een meerderheid van 

de kiezers van alle partijen het erover eens dat de euro ons geld kost.  

Het Vlaams Belang is de enige partij die het heeft durven uitrekenen en concludeert: 

“De euro is geen geld, de euro kost geld”. Sinds 2007 tot vandaag kost de euro maar 

liefst 6.000 euro per Vlaming. En dat bedrag wordt elke dag groter. Wij staan dan ook 

achter de meerderheid van de Vlamingen (70%) en pleiten als enige partij voor de 

Ordelijke Ontmanteling van de euro om te evolueren naar een gezonde, kleinschaligere 

munt die ons geld oplevert in plaats van geld kost.  

De N-VA houdt samen met de traditionele partijen de euro en de EU in leven, en dat gaat ten 

koste van Vlaanderen. Dat werd in de zomer van 2012 pijnlijk duidelijk, toen de N-VA zich niet 

verzette tegen het ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme), een permanent Europees noodfonds 

dat van Europa een Noord-Zuid-transferunie maakt naar Belgisch model, en Vlaanderen 

miljarden euro’s doet verliezen aan Zuid-Europa. Volgens de N-VA horen bevoegdheden als “de 

munt, defensie, migratie, interne markt, energie, enz.” thuis op EU-niveau. Die logica impliceert 

de huidige evolutie naar de federale EU-superstaat van Guy Verhofstadt, waarbinnen 
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Vlaanderen nog amper iets betekent. Het door de N-VA zowel op Europees, federaal als Vlaams 

niveau mee in stand houden van de euro, is fundamenteel anti-Vlaams(-nationalistisch) en een 

vorm van euro- of EU-nationalisme. 

 

Een ruime meerderheid (58%) van de Vlamingen vindt niet dat Turkije op termijn lid 

mag worden van de Europese Unie. Amper een vierde (24%) vindt dat Turkije op 

termijn moet kunnen toetreden tot de EU. Groen is de enige partij waarvan het 

percentage kiezers dat vindt dat Turkije ooit EU-lid mag worden (43%) groter is dan 

het percentage dat het daarmee oneens is (37%).  

Het Vlaams Belang vindt dat Turkije als Aziatisch en islamitisch land niets te zoeken 

heeft in Europa, zeker niet met een agressieve en imperialistische islamist en 

mensenrechtenschender als Erdogan aan het roer. Slechts 24% van de Vlamingen vindt 

dat Turkije op termijn moet kunnen toetreden tot de EU. Het Vlaams Belang staat 

achter de meerderheid van de Vlamingen (58%) en zegt: Turkije mag, zolang de EU 

bestaat, nooit toetreden tot de EU.  

De N-VA heeft zich, samen met de traditionele partijen, de afgelopen jaren in het EU-parlement 

gedragen als ware pro-Turkse waakhond. De N-VA spreekt met dubbele tong over Turkije en 

sluit Turkse toetreding tot de EU eigenlijk nooit volledig uit. 

 

46% van de Vlamingen vindt dat België te veel bevoegdheden en macht afstaat aan de 

Europese Unie. Slechts 27% vindt niet dat wij te veel bevoegdheden en macht afgestaan 

aan de EU. Alleen bij Groen vindt een meerderheid van de kiezers (53%) niet dat wij te 

veel bevoegdheden en macht aan de EU afstaan.  

Het Vlaams Belang pleit niet voor de opheffing van België om het te vervangen door de 

totalitaire EU; een België in het groot. Net zoals de meeste Vlamingen (46% eens versus 

27% oneens) vinden wij dat België te veel bevoegdheden en macht afstaat aan de EU. 

Bevoegdheden en macht die België afstaat aan de EU, komen immers niet in handen van 

Vlaanderen. Naast de Ordelijke Opdeling van België pleiten wij dan ook als enige partij 

voor de Ordelijke Ontmanteling van de EU, om te evolueren naar een vrij en 

verantwoordelijk Europa met vrije, soevereine en democratische natiestaten, waar een 

onafhankelijke Vlaamse staat deel van uitmaakt. Het Vlaams Belang staat eigenlijk voor 

“een soeverein kosmopolitisme, uitgeoefend door nationale staten [inclusief Vlaanderen] 

die openstaan voor internationale samenwerking en mondiale ontwikkelingen, maar zelf 

het laatste woord wensen te houden in hun verplichtingen en beleid” (Thierry Baudet) 

en vertolkt daarmee in Vlaanderen een uniek standpunt.  

De N-VA is in woord een klein beetje eurokritisch ten opzichte van een ‘europaat’ als Guy 

Verhofstadt, maar in de praktijk versterkt de N-VA de euro en de EU net zozeer als de 

traditionele partijen. Dat blijkt ook uit het feit dat de N-VA stelt dat ‘de EU een politieke unie 

moet worden, zonder uit te groeien tot één superstaat’. Dat is een contradictie die zich de 

voorbije jaren heeft vertaald in het eurofiele en anti-Vlaams-nationalistische stemgedrag van de 
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N-VA. Tijdens de voorbije cruciale (crisis)jaren versterkte de N-VA de euro en de EU in de hoop 

België te verzwakken, maar daarmee heeft de N-VA ook Vlaanderen verzwakt. ‘Europees 

president’ Herman Van Rompuy omschreef de EU niet voor niets als “een dam tegen Vlaamse 

autonomie”, en de N-VA staat de facto de traditionele partijen bij in het opwerpen van die dam. 

Dat de N-VA zich nu uitspreekt tegen de ‘Verenigde Staten van Europa’ van Verhofstadt en co, 

terwijl ze de stappen in die richting juist steunt, is hypocriet. De halfslachtigheid en hypocrisie 

die de N-VA typeren op Belgisch niveau, kenmerken haar dus evenzeer op Europees niveau: 

pleiten voor confederalisme, maar het federale spel meespelen en dus de facto de federatie in 

stand houden en de EU-federatie zelfs mee helpen gestalte geven. De N-VA bouwt dus in feite 

gewoon mee aan de ‘Verenigde Staten van Europa’, waarin Vlaanderen slechts een veredelde 

provincie met amper macht en bevoegdheden is. 
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Over Vlaanderen 

 

Op de vraag “Stel dat alle politieke beleidsbevoegdheden zouden worden uitgeoefend 

door slechts één bestuursniveau; voor welk niveau zou u dan kiezen?”, antwoordt 44% 

van de Vlamingen ‘Vlaanderen’, 42% ‘België’ en slechts 14% ‘Europese Unie’.  

Bij zowel de Vlaams Belang- als de N-VA-kiezers geeft 75% de voorkeur aan het Vlaamse 

bestuursniveau. Voor de Vlaams-nationalistische kiezers die niet voor het Vlaamse bestuursniveau 

kiezen, blijkt het Belgische niveau (respectievelijk 17 en 15,5%) nog net iets aantrekkelijker dan het 

EU-niveau (respectievelijk 8,6 à 9,6%). 

Meerderheden van de kiezers bij CD&V (59%), sp.a (66%), Open VLD (53,5%) en Groen (57%) 

kiezen voor het Belgische niveau, evenals een meerderheid van de nog onbesliste kiezers (54%).  

Het electoraat van Groen kiest verhoudingsgewijs het meest voor de EU (25,5%), gevolgd door de 

kiezers van Open VLD (23%), sp.a (18%), CD&V (14%) en de nog onbesliste kiezers (13%).  

Na de kiezers van de Vlaams-nationalistische partijen kiezen de nog onbesliste kiezers het meest voor 

Vlaanderen (33%), gevolgd door de CD&V-kiezers (27%), de Open VLD-kiezers (24%), de Groen-

kiezers (18%) en de sp.a-kiezers (16%). 

De enige partijen waarbinnen kiezers disproportioneel meer de voorkeur geven aan het EU-niveau dan 

aan het Vlaamse bestuursniveau zijn Groen (25,5% EU tegenover 18 % Vlaanderen) en sp.a (18% EU 

tegenover 16% Vlaanderen); bij Open VLD-kiezers is die verhouding/verdeling (statistisch) gelijk 

(23% EU tegenover 24% Vlaanderen). 

Conclusie: Als de politieke beleidsbevoegdheden zouden worden uitgeoefend door slechts één 

bestuursniveau, dan kiezen de meeste Vlamingen (44%) voor Vlaanderen. 42% kiest voor België. 

Slechts 14% kiest voor de Europese Unie. De Vlaams-nationalistische kiezers zijn uitgesproken 

nationalistisch (Vlaams Belang en N-VA: 75%) in vergelijking met de kiezers van de traditionele, 

Belgicistische partijen (CD&V: 59%, sp.a: 66%, Open VLD: 53,5% en Groen: 57%). Ook kiezen de 

Vlaams-nationalistische kiezers verhoudingsgewijs veel minder voor de EU als enig bestuursniveau 

(N-VA: 9,6%; Vlaams Belang: 8,6%) dan de kiezers van de vier traditionele partijen. 

 

Met de bewering dat “Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet zou 

kunnen overleven”, is amper 35% van de Vlamingen het eens. 49% van de Vlamingen 

denkt dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch wel zou kunnen 

overleven. 

Bij de Vlaams Belang-kiezers denkt 9% dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch 

niet zou kunnen overleven, 77% denkt van wel; 

bij de N-VA-kiezers denkt 13,5% dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet zou 

kunnen overleven, 75% denkt van wel;  

bij de nog onbesliste kiezers denkt 37% dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch 

niet zou kunnen overleven, 35% denkt van wel; 

bij de CD&V-kiezers denkt 47% dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet zou 

kunnen overleven, 36% denkt van wel; 

bij de sp.a-kiezers denkt 55% dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet zou 

kunnen overleven, 28% denkt van wel; 

bij de Open VLD-kiezers denkt 56% dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet 
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zou kunnen overleven, 31,5% denkt van wel; 

bij de Groen-kiezers denkt 59% dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet zou 

kunnen overleven, 28% denkt van wel. 

Conclusie: Zowat de helft van de Vlamingen (49%) is het eens met de stelling dat Vlaanderen als 

onafhankelijke staat sociaal-economisch zou kunnen overleven. Iets meer dan een derde van de 

Vlamingen (35%) gelooft niet dat dat mogelijk is. Meer dan drie kwart van de Vlaams-nationalistische 

kiezers (N-VA: 75%; Vlaams Belang: 77%) denkt dat een onafhankelijke Vlaamse staat sociaal-

economisch zou kunnen overleven. Meerderheden van kiezers van sp.a (55%), Open VLD 

(56%) en Groen (59%) denken dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet zou 

kunnen overleven. Onder de nog onbesliste kiezers en de kiezers van CD&V is dat 

respectievelijk 37% en 47%. 

 

De Vlaming heeft genoeg van België 

De meeste Vlamingen (49%) vinden dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-

economisch zou kunnen overleven. Iets meer dan een derde van de Vlamingen (35%) 

gelooft niet dat dat mogelijk is. Meer dan drie vierde van de Vlaams-nationalistische 

kiezers (N-VA: 75%; Vlaams Belang: 77%) denkt dat een onafhankelijke Vlaamse staat 

sociaal-economisch zou kunnen overleven. Als de politieke beleidsbevoegdheden zouden 

worden uitgeoefend door slechts één bestuursniveau, dan kiezen de meeste Vlamingen 

(44%) voor Vlaanderen. 42% kiest voor België en slechts 14% voor de Europese Unie. 

De Vlaams-nationalistische kiezers zijn uitgesproken nationalistisch (Vlaams Belang en 

N-VA: 75%) en dat in tegenstelling tot de kiezers van de traditionele, Belgicistische 

partijen (CD&V: 59%, sp.a: 66%, Open VLD: 53,5% en Groen: 57%). Ook kiezen de 

Vlaams-nationalistische kiezers veel minder voor de EU als enig bestuursniveau (N-VA: 

9,6%; Vlaams Belang: 8,6%) dan de kiezers van de vier traditionele partijen. 

Het Vlaams Belang kiest, net zoals de meeste Vlamingen (44%), resoluut voor 

Vlaanderen als enige politieke bestuursniveau en niet voor België (42%) of de Europese 

Unie (14%). Ook is het Vlaams Belang er, net zoals de meeste Vlamingen (49% eens 

versus 35% oneens) van overtuigd dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-

economisch zou kunnen overleven. Meer zelfs: alleen het Vlaams Belang pleit voor een 

onafhankelijk Vlaanderen omdat alleen op die manier Vlaanderen sociaal-economisch 

bij de top van Europa kan blijven. Ook volgens de regels van de subsidiariteit is 

Vlaanderen voor de Vlaming het allerbeste politieke bestuursniveau. Bovendien 

garandeert alleen een onafhankelijke Vlaamse republiek in een vrij en verantwoordelijk 

Europa dat de Vlaming de sociaal-economische boot kan nemen naar Noord-Europa en 

niet onder het juk van België verzeilt geraakt op de Titanic naar Zuid-Europa. 

Dat “Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaal-economisch niet zou kunnen overleven” is een 

vaak terugkerende stelling die opiniemakers via de media verspreiden. Ook de N-VA beweert 

dat er onvoldoende draagvlak zou zijn bij de Vlaamse kiezers om de Vlaamse 

onafhankelijkheidskoers te steunen. Dit blijkt dus niet zo te zijn. Het halfslachtige 
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confederalisme van de N-VA leidt in feite tot meer België en stelt Vlaanderen niet in staat om als 

onafhankelijke staat zijn sociaal-economische kracht ten volle te benutten en uit te spelen. 

Bovendien versterkt de N-VA de euro en de EU, een België in het groot, waardoor Vlaanderen 

ook steeds meer onder het sociaal-economische juk van de euro en de EU terechtkomt. 
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Over de islam en immigratie 

 

Met de stelling “De invloed van de islam is voelbaar in onze samenleving”, is maar liefst 

85% van de Vlamingen het eens, terwijl slechts 10% het daarmee oneens is. 

Bij de Groen-kiezers vindt 65% dat de invloed van de islam voelbaar is, 29% vindt van niet; 

bij de sp.a-kiezers vindt 71% dat de invloed van de islam voelbaar is, 20,5% vindt van niet; 

bij de CD&V-kiezers vindt 82% dat de invloed van de islam voelbaar is, 10% vindt van niet;  

bij de Open VLD-kiezers 83% dat de invloed van de islam voelbaar is, 9% vindt van niet;  

bij de nog onbesliste kiezers vindt 84% dat de invloed van de islam voelbaar is, 9% vindt van niet;  

bij de N-VA-kiezers vindt 93% dat de invloed van de islam voelbaar is, 3,5% vindt van niet;  

bij de Vlaams Belang-kiezers vindt 98% dat de invloed van de islam voelbaar is in onze samenleving, 

1% vindt van niet. 

Conclusie: Een overdonderende meerderheid van de Vlamingen (85%) vindt dat de invloed van de 

islam voelbaar is in onze samenleving. Slechts 1 op de 10 Vlamingen vindt dat de invloed van de 

islam niet voelbaar is. Een meerderheid van de kiezers van elke partij (evenals bij de nog onbesliste 

kiezers met 84%) vindt dat de invloed van de islam voelbaar is in onze samenleving. Dit percentage 

stijgt, zoals men zou kunnen verwachten, van links naar rechts: Groen-kiezers: 65%, sp.a-kiezers: 

71%, CD&V-kiezers: 82%, Open VLD-kiezers: 83%, N-VA-kiezers: 93%, Vlaams Belang-kiezers: 

98%. 

 

Op de stelling dat “de islamitische cultuur een verrijking is voor de samenleving”, 

antwoordde niet minder dan 70% van de Vlamingen negatief, terwijl slechts 14% het 

met die stelling eens is. 

Bij de Vlaams Belang-kiezers vindt 97% de islamitische cultuur geen verrijking, 3% heeft ‘geen 

mening’;  

bij de N-VA-kiezers vindt 85% de islamitische cultuur geen verrijking, 6% vindt van wel;  

bij de nog onbesliste kiezers vindt 72% de islamitische cultuur geen verrijking, 9% vindt van wel; 

bij de CD&V-kiezers vindt 65% de islamitische cultuur geen verrijking, 12% vindt van wel; 

bij de Open VLD-kiezers vindt 62% de islamitische cultuur geen verrijking, 17% vindt van wel; 

bij de sp.a-kiezers vindt 50% de islamitische cultuur geen verrijking, 24% vindt van wel; 

bij de Groen-kiezers vindt 33% de islamitische cultuur geen verrijking, 40,5% vindt van wel; 

Conclusie: Een grote meerderheid van de Vlamingen (70%) is het niet eens met de stelling dat de 

islamitische cultuur een verrijking is voor de samenleving. Slechts weinig Vlamingen (14%) vinden de 

islamitische cultuur een verrijking voor de samenleving. Uitgezonderd de kiezers van sp.a (50%) en 

van Groen (33%) vindt een meerderheid van de kiezers van elke partij (evenals 72% van de nog 

onbesliste kiezers) dat de islamitische cultuur geen verrijking is voor de samenleving. Dit percentage 

loopt op van 62% bij de Open VLD-kiezers, 65% bij de CD&V-kiezers, 85% bij de N-VA-kiezers 

naar 97% bij de Vlaams Belang-kiezers. Het deel kiezers dat de islamitische cultuur wel een verrijking 

voor de samenleving vindt, is opvallend beperkt en ligt tussen de 6 en de 24%. Groen is de enige partij 

waarvan het aantal kiezers dat de islamitische cultuur een verrijking vindt (40,5%) groter is dan het 

aantal dat dit niet vindt (33%). 
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Met de stelling dat “er een definitieve stop moet komen op de bouw van nieuwe 

moskeeën in Vlaanderen”, is maar liefst 72,5% van de Vlamingen het eens, terwijl 

amper 14% vindt dat er nog nieuwe moskeeën mogen worden gebouwd.  

Bij de Groen-kiezers vindt 36% dat er een bouwstop moet komen op moskeeën, 43% vindt van niet;  

bij de sp.a-kiezers vindt 52% dat er een bouwstop moet komen op moskeeën, 25% vindt van niet;  

bij de Open VLD-kiezers vindt 68% dat er een bouwstop moet komen op moskeeën, 17% vindt van 

niet;  

bij de CD&V-kiezers vindt 69% dat er een bouwstop moet komen op moskeeën, 13% vindt van niet;  

bij de nog onbesliste kiezers vindt 77% dat er een bouwstop moet komen op moskeeën, 8% vindt van 

niet;  

bij de N-VA-kiezers vindt 86% dat er een bouwstop moet komen op moskeeën, 6% vindt van niet;  

bij de Vlaams Belang-kiezers vindt 99% dat er een bouwstop moet komen op moskeeën, 0,8% vindt 

van niet. 

Conclusie: Een grote meerderheid van de Vlamingen (72,5%) vindt dat er een definitieve stop moet 

komen op de bouw van nieuwe moskeeën in Vlaanderen. Een kleine minderheid (14%) vindt niet dat 

er een definitieve stop op de bouw van nieuwe moskeeën moet komen. Uitgezonderd de kiezers van 

Groen (36%) vindt een meerderheid van de kiezers van de verschillende partijen (evenals 77% van de 

nog onbesliste kiezers) dat er een definitieve stop moet komen op de bouw van nieuwe moskeeën. Dit 

percentage stijgt, zoals men zou kunnen verwachten, van links naar rechts: sp.a-kiezers (52%), 

CD&V-kiezers (69%), Open VLD-kiezers (68%), N-VA-kiezers (86%), Vlaams Belang-kiezers 

(99%). Groen is de enige partij met meer kiezers (43%) die het niet eens zijn met een definitieve stop 

op de bouw van nieuwe moskeeën. 

 

Met de stelling dat “immigratie een positieve invloed heeft op onze samenleving” is 

slechts 23% van de Vlamingen het eens, terwijl maar liefst 63% vindt dat immigratie 

geen positieve invloed heeft op onze samenleving. 

Bij de Vlaams Belang-kiezers vindt 3% dat immigratie een positieve invloed heeft, 95% vindt van 

niet;  

bij de N-VA-kiezers vindt 11% dat immigratie een positieve invloed heeft, 77,5% vindt van niet;  

van de nog onbesliste kiezers vindt 19% dat immigratie een positieve invloed heeft, 63% vindt van 

niet;  

bij de Open VLD-kiezers vindt 26,5% dat immigratie een positieve invloed heeft, 57% vindt van niet; 

bij de CD&V-kiezers vindt 28% dat immigratie een positieve invloed heeft, 55% vindt van niet;  

bij de sp.a-kiezers vindt 37% dat immigratie een positieve invloed heeft, 44% vindt van niet;  

bij de Groen-kiezers vindt 55% dat immigratie een positieve invloed heeft, 29,5% vindt van niet. 

Conclusie: Slechts een minderheid van de Vlamingen (23%) vindt dat immigratie een positieve 

invloed heeft op onze samenleving. Een ruime meerderheid van de Vlamingen (63%) vindt niet dat 

immigratie een positieve invloed heeft op onze samenleving. Uitgezonderd de kiezers van Groen 

(55%) vindt een minderheid van de kiezers van elke partij (evenals 19% van de nog onbesliste kiezers) 

dat immigratie een positieve invloed heeft op onze samenleving. Dit percentage daalt, zoals men zou 

kunnen verwachten, van links naar rechts: sp.a-kiezers (37%), CD&V-kiezers (28%), Open VLD-

kiezers (26,5%), N-VA-kiezers (11%), Vlaams Belang-kiezers (3%). Groen is de enige partij met een 



14 
 

meerderheid kiezers (55% eens tegenover 29,5% oneens) die vindt dat immigratie een positieve 

invloed heeft op onze samenleving. 

 

De Vlaming heeft genoeg van de islam en de immigratie 

Maar liefst 72,5% van de Vlamingen wil een definitieve stop op de bouw van nieuwe 

moskeeën in Vlaanderen. Slechts 14% is tegen een dergelijke definitieve bouwstop. 

Behalve de kiezers van Groen (36%) vindt een meerderheid van de kiezers bij alle 

partijen dat er een definitieve stop moet komen op de bouw van nieuwe moskeeën. 

Het Vlaams Belang strijdt al jaar en dag als enige partij tegen elke aanvraag voor de 

bouw van een nieuwe moskee. Het Vlaams Belang staat, in tegenstelling tot alle andere 

partijen, dan ook pal achter de meerderheid van de Vlamingen (72,5%) die een 

definitieve bouwstop op moskeeën wil. 

De N-VA wil geen bouwstop van moskeeën, integendeel: de N-VA steunt, net zoals de 

traditionele partijen, de bouw van moskeeën, gaat soms zelfs de eerste steen leggen en 

subsidieert ze rijkelijk met Vlaams belastinggeld.  

 

Een overdonderende meerderheid van 85% van de Vlamingen vindt dat de invloed van 

de islam voelbaar is in onze samenleving. Slechts 10% vindt dat de invloed van de islam 

niet voelbaar is. Niet minder dan 70% van de Vlamingen vindt dat de islamitische 

cultuur geen verrijking is voor de samenleving. Slechts 14% vindt de islamitische 

cultuur een verrijking. De percentages kiezers die de islamitische cultuur wel een 

verrijking voor de samenleving vinden zijn bijzonder laag en liggen tussen de 6 en de 

24%. Met uitzondering van kiezers van sp.a (50%) en kiezers van Groen (33%) vindt 

een meerderheid van de kiezers van elke partij dat de islamitische cultuur geen 

verrijking is voor de samenleving. 

Het Vlaams Belang is de enige partij die expliciet durft te stellen dat de islamitische 

cultuur geen verrijking is voor onze samenleving. Integendeel, de islam staat haaks op 

onze Vlaamse en Europese cultuur en hoort hier dus niet thuis. De islam is geen gewone 

religie, maar een totalitaire en inhumane politieke ideologie met een religieus randje. 

Het Vlaams Belang staat, in tegenstelling tot alle andere partijen, achter de meerderheid 

van de Vlamingen (70%) die niet vindt dat de islamitische cultuur een verrijking is, en 

pleit dan ook als enige partij voor de intrekking van de erkenning van de islam, 

gecombineerd met een waterdichte immigratiestop, zéker uit de islamitische (OIC-

)landen. 

De N-VA heeft geen enkel probleem met de islam, beschouwt de islam als een religie zoals alle 

anderen en vindt dat de islamitische cultuur deel kan uitmaken van Vlaanderen. De N-VA 

vertolkt inzake de islam dezelfde standpunten als de traditionele partijen en is voor de 

erkenning van de islam. De N-VA werkt zelfs mee aan het inrichten van imamopleidingen. 
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Slechts 23% van de Vlamingen vindt dat immigratie een positieve invloed heeft op onze 

samenleving. 63% van de Vlamingen vindt dat immigratie geen positieve invloed heeft 

op onze samenleving. Uitgezonderd de kiezers van Groen (55%) vindt slechts een 

minderheid van de kiezers van elke partij dat immigratie een positieve invloed heeft op 

onze samenleving. 

Het Vlaams Belang verzet zich als enige partij tegen de maatschappelijke nadelen van 

de massa-immigratie en de ernstige gevolgen ervan, zoals de islamisering, de 

demografische druk en de druk op de sociale zekerheid. Evenals de meeste Vlamingen 

(63%) vinden wij dus dat immigratie geen positieve invloed heeft op onze samenleving. 

Het Vlaams Belang eist dan ook als enige partij een waterdichte immigratiestop. 

Daartoe is een Ordelijke Opdeling van België en een Ordelijke Ontmanteling van de EU 

(met opzegging van het Schengenverdrag) nodig. 

De N-VA lijkt in woord af en toe kritiek te hebben op het migratiebeleid, maar werkt samen met 

de traditionele partijen mee, zowel op federaal als op EU-niveau, aan het in stand houden van de 

massale immigratiestromen. Zo keurde de N-VA mee de regularisatie van tienduizenden 

illegalen goed en brak ze recent een lans voor het zogenaamde ‘kinderpardon’ (een wetsvoorstel 

van Groen), waardoor ‘jongeren’ die hier minstens vijf jaar verblijven worden geregulariseerd. 

Ook stemde de N-VA tegen amendementen die inzake gezinshereniging het verblijfsrecht 

koppelen aan een inburgeringstraject. 
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Over de vrijheid van meningsuiting 

 

De stelling dat “behalve oproepen tot geweld, mensen alles moeten kunnen zeggen”, 

draagt de goedkeuring weg van 73% van de Vlamingen. 20,5% van de Vlamingen is het 

daar niet mee eens.  

Bij de CD&V-kiezers is 67% het met die stelling eens, 23% is het ermee oneens;  

bij de nog onbesliste kiezers is 68,5% het met die stelling eens, 22% is het ermee oneens;  

bij de Open VLD-kiezers is 72% het met die stelling eens, 23% is het ermee oneens;  

bij de sp.a-kiezers is 73% het met die stelling eens, 21% is het ermee oneens;  

bij de Groen-kiezers is 73% het met die stelling eens, 24% is het ermee oneens;  

bij de N-VA-kiezers is 75% het met die stelling eens, 19% is het ermee oneens;  

bij de Vlaams Belang-kiezers is 82% het met die stelling eens, 14% is het ermee oneens.  

Conclusie: Een grote meerderheid van de Vlamingen (73%) vindt dat behalve oproepen tot geweld, 

mensen alles moeten kunnen zeggen. Iets meer dan een vijfde (20,5%) is het daar niet mee eens. Een 

meerderheid van de kiezers van elke partij (evenals de nog onbesliste kiezers met 68,5%) vindt dat 

behalve oproepen tot geweld, mensen alles moeten kunnen zeggen. Het percentage kiezers dat hiermee 

instemt, loopt op vanaf de traditionele centrumpartijen (CD&V: 67%; Open VLD: 72%) via de links-

progressieve partijen (sp.a en Groen: 73%) en het ‘neo-centrum’ (N-VA: 75%) tot rechts (Vlaams 

Belang: 82%). 

 

 De Vlaming vindt dat alles moet kunnen worden 

gezegd, behalve oproepen tot geweld 

Een grote meerderheid van de Vlamingen (73%) vindt dat behalve oproepen tot geweld, 

mensen alles moeten kunnen zeggen. Een vijfde (20,5%) is het daar niet mee eens. Een 

meerderheid van de kiezers van elke partij vindt dat behalve oproepen tot geweld, 

mensen alles moeten kunnen zeggen. 

Het Vlaams Belang strijdt al jaar en dag als enige partij tegen de gedachtepolitie van het 

CGKR en tegen steeds verregaandere wetgeving, zowel op regionaal, federaal als EU-

niveau, met als doel de inperking van de vrijheid van meningsuiting. Het Vlaams Belang 

staat dan ook, in tegenstelling tot alle andere partijen, pal achter de grote meerderheid 

van de Vlamingen (73%) die, behalve oproepen tot geweld, verder alles willen kunnen 

zeggen. 

Bepaalde N-VA’ers spraken zich wel eens uit tegen het CGKR, maar in feite werkt de N-VA 

gewoon mee met de traditionele partijen aan de uitbouw van een zogenaamd ‘interfederaal 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen’, zeg maar het CGKR in een nieuw jasje. Ook keurde de 

N-VA samen met de traditionele partijen het anti-Vlaamse antidiscriminatiedecreet goed, dat 

een aanslag is op de burgerlijke vrijheden. Het decreet voorziet o.m. een verbod op discriminatie 

op basis van taal en nationaliteit. Nationaliteit en het toekennen van voordelen op basis ervan 

maken nochtans het onderwerp uit van het politiek debat. Legitieme stellingnamen als het 
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voorbehouden van de sociale huisvesting voor Belgen, de niet-toelating van vreemdelingen tot 

het openbaar ambt enzovoort, worden door dit decreet strafbaar gesteld. Ook pleidooien en 

initiatieven voor de bescherming van het Vlaamse karakter van de Vlaamse rand rond Brussel 

werden strafbaar door het verbod op discriminatie op grond van taal. 
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Slotconclusie 
 

Het Vlaams Belang heeft de opbouw van de verkiezingscampagne willen starten met een 

opinieonderzoek naar de basiselementen waaruit het programma van de partij bestaat.  

Het is voldoende bekend dat het programma voor het Vlaams Belang een principiële kwestie is en dus 

niet afhankelijk is van wat er over gedacht wordt door anderen. Toch leek het ons een uitdaging om 

door middel van een realistische bevraging na te gaan door welke groepen in de samenleving onze 

visie op de belangrijke problemen van dit moment, gedragen wordt. 

Zoals uit de resultaten van dit opinieonderzoek duidelijk naar voren komt, zijn de kernthema's van het 

Vlaams Belang thema’s die de publieke opinie sterk beroeren. Dat blijkt uit de uitschieters bij bijna 

alle cijfers die dit onderzoek heeft opgeleverd. 

Bovendien blijkt uit een groot deel van de resultaten dat de voorstellen en programmapunten van het 

Vlaams Belang helemaal niet marginaal of onrealistisch worden bevonden. Integendeel. Bovenop een 

zeer sterke score op alle inhoudelijke thema’s bij kiezers van het Vlaams Belang zelf, scoren alle 

programmapunten, óók de onbetwistbaar exclusieve programmapunten van het Vlaams Belang, sterk 

bij de kiezers van andere partijen. 

De meeste Vlaamse politieke partijen vertegenwoordigen hun kiezers te weinig op deze punten en 

omgekeerd, hun kiezers beseffen te weinig dat de partij voor dewelke ze stemmen, op die punten het 

omgekeerde doet van wat zij wensen. Meer zelfs: inzake Vlaanderen, de EU en de euro, de islam en 

immigratie en de vrijheid van meningsuiting vertolkt momenteel geen enkele andere Vlaamse 

politieke partij de overtuiging van het merendeel van haar kiezers (in de conclusies in de gele kaders 

van het vorige hoofdstuk vindt u daaromtrent meer uitleg). 

Het is erg hoopgevend dat dit hoogst betrouwbare onderzoek aantoont dat de meeste Vlaamse kiezers 

enkele fundamentele en unieke Vlaams Belang-standpunten onderschrijven. Het is overduidelijk dat 

dit onderzoek voor het Vlaams Belang, als start van (en inspiratie voor) dit verkiezingsjaar, 

aanmoedigende uitgangspunten zichtbaar heeft gemaakt, namelijk:  

1. Het Vlaams Belang is de partij die over de grote thema’s van onze tijd de meerderheid van de 

Vlaamse publieke opinie nauwgezet, duidelijk en ondubbelzinnig stem geeft.  

2. Voor de Vlaming is het Vlaams Belang om die reden dan ook bij uitstek de stuwkracht en de 

zweeppartij die de rest van het politieke veld in beweging kan zetten, in beweging kan houden en in de 

juiste richting kan duwen.   
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Bijlage 1: technische fiche van dit onderzoek 
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Bijlage 2: afdruk van de resultaten in diagramvorm  
 

 


