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SAMENVATTING 

- Zelfs tijdens de communautaire heisa van de regeringsvorming wil slechts 9% van de 
kiesgerechtigde Vlamingen een splitsing van België. Een in omvang gelijkaardige 
groep wil terug naar het unitaire België. Bijna de helft van de kiesgerechtigde 
Vlamingen wil binnen het federale België een versterking van de gemeenschappen 
en gewesten. Niets wijst erop dat 2007 een uitzonderlijke meting is en niets wijst op 
een sterke radicalisering van de eis tot Vlaams onafhankelijkheid. De indruk van een 
zeer sterke mate van continuïteit met het verleden steekt eerder de kop op.  

- Schattingen van hen die de splitsing van België willen én dit tegelijkertijd belangrijk 
vinden situeren zich tussen minimaal 2% en maximaal 7%. Een redelijke 
tussenliggende waarde lijkt 3,9% van het Vlaamse electoraat te zijn, een gelijkaardig 
cijfer als bij de verkiezingen van 1991! 

- Binnen de electoraten vallen de kiezers van de traditionele partijen op. Binnen Sp.a – 
Spirit is de groep unitaristen maar liefst 4,3 x groter dan de groep die voor 
onafhankelijkheid is, binnen Open VLD is de verhouding 3 unitaristen tegen 1 voor 
splitsing, bij Groen! 2,3 tegen 1 en bij CD&V – N-VA is deze verhouding 1,5 unitarist 
/ 1 voor splitsing.  

- 40% van de Vlamingen willen de beslissingmacht herverdelen in functie van 
Vlaanderen, maar evenveel Vlamingen (40%) willen een herverdeling ten voordele 
van België. Gegeven de actuele partijposities lijkt het erop dat er een “un-served 
public” bestaat aan de zijde van hen die opteren voor een sterk(er) België. Binnen de 
electoraten zien we dat Sp.a – Spirit, Open VLD en Groen! een groter aandeel kiezers 
kennen die willen dat België (terug) meer macht krijgt. Het electoraat van CD&V – 
N-VA onderneemt hier een spagaat, met telkens iets meer dan één vijfde van de 
kiezers aan elke kant van het spectrum (Vlaanderen versus België). Verrassend is het 
feit dat binnen de LDD-kiezers toch zowat 20% opteert voor meer macht naar België. 

- De idee dat de houding van de Vlamingen zou wijzigen in het voordeel van ‘meer 
Vlaanderen’ wanneer het over hun centen gaat en over de transfers via de sociale 
zekerheid houdt geen steek. Of het nu om het principe gaat of over de sociale 
zekerheid, de Vlaamse kiezer blijft als groep op zijn ingenomen standpunten wat 
betreft zijn voorkeur voor beslissingsniveau.  

- De optie voor België gekoppeld aan de split in de publieke opinie voor meer 
bevoegdheden voor Vlaanderen c.q. België staat niet in de weg dat zo’n 53% van de 
Vlaamse kiezers gewonnen is voor een regionalisering van het arbeids- en 
tewerkstellingsbeleid. 

- Zelfs in een periode van verhoogde communautaire spanning komt het thema 
‘staatshervorming’ slechts op de 11de plaats voor in het lijstje van de drie meest 
belangrijke thema’s die het stemgedrag 2007 richting hebben gegeven. 
Werkgelegenheid en tewerkstelling, samen met pensioenen, gezondheidszorg en 
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sociale zekerheid in het algemeen vormden de werkelijke inzet voor de verkiezingen 
2007. Het betrof dus een klassieke sociaaleconomische inzet. 

 

1 INLEIDING 

Na de verkiezingen van juni 2007 was het bon-ton om de uitslag te interpreteren als het 
resultaat van een communautaire reflex van het Vlaamse electoraat. CD&V - N-VA 
hadden de verkiezingen gewonnen, niet alleen op het elan van hun lijsttrekker Leterme 
en de belofte voor goed bestuur, maar vooral omwille van het Vlaamse standpunt dat 
het kartel CD&V – N-VA hadden ingenomen tijdens de campagne.  

Deze interpretatie van de verkiezingsuitslag is zacht uitgedrukt betwistbaar (Sinardet, 
2007). In een door Gazet van Antwerpen aan het kartel CD&V – N-VA gevraagde 
prioriteitenlijstje van 10 punten kwam het communautaire niet voor, het werd in zeven 
haasten als punt elf toegevoegd. 

Desondanks is deze interpretatie van de verkiezingsuitslag een politiek feit. De 
onderhandelingsstrategie voor de vorming van een regering onder leiding van 
Leterme werd erdoor vorm gegeven. En in de periode juni – december 2008 sukkelde 
het land van de ene communautaire ‘crisette’ naar de andere. 

Betwistbare peilingen zouden aangeven dat 40 % van de Vlamingen gewonnen waren 
voor de splitsing van het land en de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Andere 
peilingen brachten dat terug naar 12% maar steevast werd elk cijfer geïnterpreteerd als 
een enorme steun voor het idee van een onafhankelijk Vlaanderen of op zijn minst 
voor een confederaal België waarin Vlaanderen een uitermate hoge autonomie zou 
kennen. 

Een mogelijk effect van deze interpretatie van de verkiezingsuitslag, een Vlaamse 
communautaire reflex, zou nu juist kunnen zijn dat de Vlaamsgezindheid van het 
electoraat in Vlaanderen toegenomen is ná de verkiezingen tijdens de verschillende 
pogingen tot een regeringsvorming en met de discussie over Brussel-Halle-Vilvoorde. 

Het verkiezingsonderzoek 2007 is in staat een antwoord te bieden op deze vraag. 
Opinies over issues – zoals moet Vlaanderen al dan niet afsplitsen van Wallonië (en 
Brussel?) – zijn zoals trouwens alle issues gevoelig aan de mediale context waarbinnen 
ze bevraagd worden. Attitudes – houdingen zijn daarentegen veel stabieler binnen het 
geheel van de bevolking en veranderen slechts langzaam over een langere periode. 

Het ISPO-K.U.Leuven beschikt over een grondige bevraging van de communautaire 
issues en attitudes van de Vlaamse kiesgerechtigde bevolking sinds de verkiezingen 
van 1991 en voor alle daaropvolgende federale verkiezingen, inclusief die van 2007. 

Dit rapport brengt een eerste verslag van deze gegevens. 
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2 DATA EN METHODOLOGIE 

Als je een postelectoraal onderzoek wil opzetten dat representatief is voor het Vlaamse 
electoraat – waar de stemplicht nog in zeer sterke mate nageleefd wordt – is het 
onmogelijk om te starten met een enquête de dag volgend op de verkiezingen (11 juni 
2007). Vanaf midden juni start het vakantieseizoen voor diegenen die niet gebonden 
zijn aan de schoolvakanties en veertien dagen later is het schoolvakantie, dadelijk 
gevolgd door het bouwverlof. De Vlamingen trekken massaal op vakantie in binnen- 
en buitenland. Zo was naar schatting in de zomer 2006 3,3 miljoen Vlamingen (inclusief 
kinderen) voor minimaal 4 opeenvolgende nachten op vakantie in de maanden juli en 
augustus (WES, 2007). Zelfs zonder traditionele non-responsproblemen is er een 
belangrijke niet-dekking van de populatie. Zij die niet thuis verblijven hebben minder 
kans om te participeren aan het onderzoek en bijgevolg is de kans op een ernstige 
vertekening van de bekomen schattingen uitermate hoog. De bevolkingsgroep die niet 
op vakantie (kan) gaan vormt sociaaleconomisch en cultureel een bijzonder segment 
van de Vlaamse bevolking. Karakteristieken die ook samenhangen met politieke 
opvattingen en met stemgedrag. 

Het ISPO-K.U.Leuven stelt het veldwerk voor het verkiezingsonderzoek dan ook uit 
tot na de zomervakantie. Meer bepaald werden er 1.084 Vlaamse kiezers bevraagd in 
de periode 28 september 2007 – 15 januari 2008. De respondenten werden via een 
tweetrapsteekproef (gemeente – respondent) toevallig gekozen uit de Vlaamse 
volwassen bevolking. Deze bevraging gebeurde bij de kiezers thuis; het betrof een face-
to-face interview van om en bij de 65 minuten; uitgevoerd via een Computer Aide 
Personal Interviewing (CAPI) protocol. Na afloop van de mondelinge bevraging werd 
de respondenten een schriftelijke, zelf in te vullen vragenlijst overhandigd, die ze na 
invulling dienden terug te sturen naar het ISPO-K.U.Leuven. 

Potentiële respondenten die ziek of dement waren, die geen Nederlands kenden, die 
niet stemgerechtigd waren, op onbestaande adressen woonden, die overleden waren 
en de computersysteemfouten terzijde latend, kan de repons rate of het medewer-
kingniveau geschat worden op 61%.  

Nochtans zijn er vertekeningen in de bekomen data. Tabel 1 geeft het overzicht van de 
bekomen verdeling naar stemgedrag. 

Uit tabel 1 blijkt dat er in de steekproef een sterke oververtegenwoordiging voorkomt 
van de CD&V – N-VA kiezers en een lichtere oververtegenwoordiging van de Sp.a – 
Spirit kiezers. Daartegenover staat een sterke ondervertegenwoordiging van het 
Vlaams Belang en de Lijst Dedecker en een lichte ondervertegenwoordiging van Open 
VLD. Om in de mate van het mogelijke hieraan te verhelpen werd een weging doorge-
voerd op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en stemgedrag. De weegcoëfficiënten 
werden geschat via een Iterative Proporitional Fitting procedure (Rink, Swyngedouw, 
2008). Rekening houdende met de stemmen voor franstalige partijen, de item-nonres-
pons en de niet-stemmers binnen de steekproef, bekomen we een statistisch correcte 
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verdeling over de verschillende partijen (voor de Vlaamse kiezers). Een tweede weeg-
coëfficiënt werd aangemaakt op basis van leeftijd, geslacht en opleiding – met wegla-
ting van stemgedrag. Dit is noodzakelijk voor bepaalde analyses waar het niet wense-
lijk is te wegen naar stemgedrag. In wat volgt zal steeds aangegeven worden welke 
weging gebruikt werd. 
 

Tabel 1: Verdeling van het stemgedrag (Vlaanderen) 

 Steekproefverdeling Populatie 
verdeling 

 Ongewogen Gewogen met w_agev  

 Frequentie Procent Frequentie Procent Procent 

CD&V-N.VA  359 33,1  289 26,8 28,4 

Open VLD  178 16,4  187 17,3 18,2 

Sp.a-Spirit  192 17,7  158 14,7 15,8 

Vlaams Belang  124 11,4  190 17,6 18,4 

Groen!  67 6,2  62 5,8 6,1 

Lijst Dedecker  41 3,8  59 5,5 6,2 

Blanco/ongeldig  39 3,6  46 4,3 4,9 

Totaal  1.000 92,3  992 91,9  

Andere  18 1,7  21 1,9 2 

Niet gestemd  25 2,3  25 2,3 / 

Weet niet  21 1,9  21 1,9 / 

Geen antwoord  20 1,8  20 1,9 / 

Totaal  1.084 100,0   100,0 100,0 

 
Omwille van de politieke relevantie zullen we in wat volgt Groen! (n=67) en LDD (n = 
41) toch afzonderlijk analyseren. De lezer is bij deze wel gewaarschuwd dat de gege-
vens hier gebaseerd zijn op een klein aantal respondenten – weliswaar toevallig gese-
lecteerd – maar omwille van de omvang niet zeer betrouwbaar (grote steekproeffluctu-
aties). 
 

3 HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE STAATSHERVORMING 

3.1 Moet Vlaanderen zich afsplitsten? 

3.1.1 Verdeling 
 
Vraag 130: Ik ga u nu vijf mogelijkheden betreffende de evolutie van België voorlezen. 
Welk mogelijk scenario vertolkt het best uw opinie?  
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Tabel 2: Gewenste toekomstige staatsstructuur voor België volgens de Vlaamse 
kiezers in 2007 (gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en stemgedrag) 

 % (incl. geen 
mening) 

% (excl. geen 
mening) 

De unitaire Belgische staat moet hersteld worden  11,4  11,7 

De federale staat moet blijven maar met meer bevoegdheden 
voor de centrale overheid dan nu het geval is  

 10,9  11,2 

De huidige situatie moet behouden blijven  20,2  20,6 

De federale staat moet blijven maar met meer bevoegdheden 
voor de gemeenschappen en gewesten dan nu het geval is 

 45,8  46,9 

België moet gesplitst worden  9,4  9,6 

Geen mening  2,3  

 N = 1.079 N = 1.054 
 
Zelfs al vond de bevraging plaats in een periode van verhoogde communautaire 
koorts, dan nog geven slechts 9,5% van de Vlamingen aan dat zij een splitsing van 
België wenselijk vinden. Dit is zowat evenveel als zij die vinden dat het unitaire België 
hersteld moet worden en nog eens evenveel respondenten vinden dat de federale staat 
meer bevoegdheden moet krijgen. Eén vijfde is van oordeel dat alles moet blijven zoals 
het is en 46% vindt dat de gemeenschappen en gewesten meer bevoegdheden moeten 
krijgen, weliswaar binnen het kader van de federale staat. Grafiek 1 stelt de verdeling 
grafisch voor. 
 

Grafiek 1: Gewenste toekomstige staatsstructuur voor België volgens de Vlaamse 
kiezers in 2007 (zonder ‘geen mening’) (gewogen naar leeftijd, geslacht, 
opleiding en stemgedrag) 
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3.1.2 Wie wil de splitsing en hoe belangrijk is dit voor hen? 
 
We bekijken voor welke partij de kiezers gekozen hebben die de splitsing van België 
willen en voor welke partij zij die terug naar het unitaire België willen. 
 

Tabel 3: Stemgedrag van de kiezer met een voorkeur voor de splitsing van België: 
over de partijen heen en aandeel binnen elke partij (gewogen naar leeftijd, 
geslacht en opleiding) 

 % over partijen heen % kiezers van partij 

CD&V-N-VA 14,8 5,0 

open VLD 7,6 3,9 

Sp.a-Spirit 5,9 3,6 

Vlaams Belang 57,0 28,5 

Groen! 2,8 4,2 

Lijst Dedecker 7,3 12,1 

Ander/Blanco/Ongeldig 4,6 5,8 

Totaal 100,0 -- 

N = 101 
 
Tabel 3 maakt duidelijk dat bij de verkiezingen 2007 iets meer dan de helft (57%) van 
zij die de onafhankelijkheid van Vlaanderen willen voor het Vlaams Belang hebben 
gekozen. Ver daar achter volgt de CD&V – N-VA met 14,8% van dit beperkt segment 
van het electoraat. 

Tabel 4 maakt duidelijk dat de unitaristen voor zowat elk een vijfde bij de drie 
traditionele partijen zitten en dat ook nog 17% van het Vlaams Belang-electoraat een 
voorkeur voor het unitaristische België heeft. 
 

Tabel 4: Stemgedrag van de kiezers met een voorkeur voor een unitair België: over de 
partijen heen en aandeel binnen elke partij (gewogen naar leeftijd, geslacht en 
opleiding) 

 % over partijen heen % kiezers van partij 

CD&V-N-VA 18,3 7,5 

open VLD 19,5 11,9 

Sp.a-Spirit 21,4 15,5 

Vlaams Belang 17,0 10,9 

Groen! 5,4 9,7 

Lijst Dedecker 5,8 11,6 

Ander/Blanco/Ongeldig 12,7 19,1 

Totaal 100,0 -- 

N = 123 
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Tabellen 3 en 4 worden wat betreft het aandeel van elke groep binnen het electoraat 
van elke partij best gecombineerd gelezen. Op Vlaams Belang na is er geen enkele 
partij waar het aandeel van de kiezers dat voor de splitsing van België is significant 
groter is dan het aandeel van de kiezers die voor een terugkeer naar het unitaire België 
zijn. Binnen LDD houden beide groepen elkaar in evenwicht en zijn ze goed voor een 
12% van het (kleine) electoraat. Binnen Sp.a – Spirit is de groep unitaristen maar liefst 
4,3 x groter dan de groep die voor onafhankelijkheid is, binnen Open VLD is de 
verhouding 3 unitaristen / 1 onafhankelijke, bij Groen! 2,3 / 1 en binnen CD&V – N-VA 
is deze verhouding 1,5 unitarist / 1 onafhankelijke.  
 
3.1.3 … En hoe belangrijk is de staatshervorming voor hen die vinden dat België 

best gesplitst wordt? 
 
Om dit voor de eerste keer te bestuderen (zie verder voor andere schattingswijzen) 
gaan we na hoeveel van de kiezers, die de splitsing van België voorstaan, de staatsher-
vorming ook aanduiden als één van de (drie) onderwerpen die hun stemgedrag rich-
ting hebben gegeven in een gesloten lijst van 15 onderwerpen. 
 

Tabel 5: Staatshervorming bij belangrijkste 3 thema’s om stemgedrag richting te geven 
voor de kiezers die de splitsing van België vragen. 

 Frequentie Procent 

Neen 82 81,0 

Ja 19 19,0 

Totaal 101 100,0 
 
Slechts 19% van de 9,6% die voor de splitsing opteert vindt de staatshervorming ook 
een thema om hun stemgedrag richting te geven. De conclusie is dan ook dat ongeveer 
2% van het Vlaamse electoraat én de splitsing van België wil én het belangrijk vindt. 
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3.1.4 Welke evolutie ten opzichte van de toekomst van België 
 

Tabel 6: Gewenste toekomstige staatsstructuur voor België volgens de Vlaamse 
kiezers in 2003 (N = 1.213) 

 % (excl. geen 
mening) 

% (incl. geen 
mening) 

De unitaire Belgische staat moet hersteld worden  9,54  8,80 

De federale staat moet blijven maar met meer bevoegdheden 
voor de centrale overheid dan nu het geval is  

 13,63  12,57 

De federale staat moet blijven maar met meer bevoegdheden 
voor de gemeenschappen en gewesten dan nu het geval is 

 49,78  45,88 

De huidige situatie moet behouden blijven  24,58  22,65 

Andere  2,47  2,27 

Geen mening    7,82 
 
 

Tabel 7: Gewenste toekomstige staatsstructuur voor België volgens de Vlaamse 
kiezers in 1999(N = 1.790) 

  % (excl. geen 
mening) 

% (incl. geen 
mening) 

Het herstel van de unitaire Belgische staat  14,06  13,78 

Een federale staat maar met meer bevoegdheden 
voor de centrale overheid dan nu het geval is  

 12,76  12,51 

Een federale staat maar met meer bevoegdheden 
voor de gemeenschappen en gewesten dan nu het 
geval is 

 28,83  28,26 
België blijft 

Een federale staat, maar met zoveel mogelijke 
bevoegdheden voor de gemeenschappen en 
gewesten 

 32,96  32,30 

Een onafhankelijk Wallonië en een onafhankelijk 
Vlaanderen met Brussel erbij 

 4,34  4,26 

Een onafhankelijk Vlaanderen en een 
onafhankelijk Wallonië met Brussel erbij 

 0,79  0,77 

Een onafhankelijk Vlaanderen, een Wallonië en 
een onafhankelijk Brussel 

 1,92  1,88 

Een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië, een 
Europees statuut voor Brussel 

 3,02  2,96 

België verdwijnt 

De aansluiting van Vlaanderen bij Nederland  1,31  1,29 

Geen mening   /  2,00 

 
 
De meting van de evolutie naar de gewenste staatsinrichting door de Vlamingen wordt 
belemmerd door het verschil in de vraag- en antwoordverwoordingen. Zo is de 
vraagstelling van 1999 in feite een dubbele vraag waar de respondent eerst moet kiezen 
of hij/zij wenst dat België blijft bestaan of verdwijnt en vervolgens kan hij/zij 
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verschillende opties aanduiden. In de vraag van 2003 is de splitsing van België dan 
weer niet voorzien ( De Winter, 2002). 

Wat kunnen we er in alle voorzichtigheid uit leren. Tabel 6 geeft de cijfers voor 2003 en 
tabel 7 voor 1999. Dat in 1999 zo’n 10% van de Vlamingen één of andere vorm van 
splitsing van België wenst en zo’n 1% de aansluiting bij een ander land (Nederland). 
Verder, dat 62% België verder wil laten bestaan maar met meer bevoegdheden voor de 
gemeenschappen en gewesten. Uit tabel 6 leren we dan weer dat als je een splitsing 
niet als mogelijkheid voorziet de ‘geen mening’ plots 5 procentpunten toeneemt in 
vergelijking met de twee andere meetmomenten en dat 46% opteert voor een federale 
staat België waarin gemeenschappen en gewesten meer bevoegdheden kennen. 

Hoewel dus niet helemaal vergelijkbaar, lijkt een conclusie toch dat 2007 niet zo’n 
uitzonderlijke meting is en dat niets in deze vraag wijst op een sterke radicalisering van 
de eis tot Vlaamse onafhankelijkheid. Het is eerder zo dat de indruk van een zeer sterke 
mate van continuïteit de kop opsteekt, met aan beide uitersten van het spectrum 
een radicale groep van Belgicisten en Flaminganten, die elkaar mooi in 
evenwicht houden. In het centrum bevindt zich een substantiële groep van 46% 
van het electoraat, dat het federale België wenst te behouden, maar met meer 
bevoegdheden voor de gemeenschappen en gewesten. 

3.2 Inzoomen op het geprefereerde beslissingsniveau 

 
3.2.1 Verdeling 
 
Vraag 89: Over de staatsvorm die ons land moet hebben wordt nog steeds 
gediscussieerd. Sommigen vinden dat ʹVlaanderen zelf over alles moet kunnen 
beslissen’. Anderen vinden dat ʹBelgië over alles moeten kunnen beslissen’. Waar zou 
U zichzelf plaatsen? 
(11-puntenschaal) 

Geen enkele score krijgt een zeer omvangrijke groep kiezers achter zich. Het midden-
punt, België en Vlaanderen evenveel beslissingsmacht en de extreme positie België 
moet alleen beslissen, hebben elk zowat een 16 à 17 % van het electoraat achter zich. De 
optie voor alle macht aan Vlaanderen wordt gevolgd door een 10%. De Vlaamse positie 
(0, 1, 2) is goed voor een kwart van de kiezers, de Belgische positie (8, 9, 10) is ook goed 
voor ruim een kwart van de kiezers. Bekijken we alles weg van de middenpositie, dan 
zijn beide tendensen aan elkaar gewaagd, elk om en bij de 40%. M.a.w. het Vlaamse 
electoraat is verdeeld over de kwestie. Gegeven de actuele partijposities lijkt het erop dat er 
een “un-served public” bestaat aan de zijde van zij die opteren voor een sterk(er) België. Geen 
enkele politieke partij in Vlaanderen heeft een duidelijke pro-Belgische lijn. 
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Grafiek 2: Wie moet volgens de Vlaamse kiezers in 2007 de beslissing nemen: 
Vlaanderen of België? (gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en stemgedrag). 

10,3

5,1

9,2
9,9

7,9

17,1

5,5

7,8 8,1

3,4

15,8

0

4

8

12

16

20

0 =
 Vlaan

de
ren 1 2 3 4

5 =
 m

idd
en 6 7 8 9

10
 = Belg

ie

 
N = 1.063 
 
3.2.2 Het geprefereerde beslissingsniveau: de evolutie tussen 1991 en 2007 
 
De vraagverwoording en het antwoordformat is sinds 1991 niet gewijzigd in het ISPO-
K.U.Leuven verkiezingsonderzoek. Vergelijkingen over de tijd kunnen dan ook veili-
ger gemaakt worden. 
 

Tabel 8: Geprefereerd beslissingsniveau: De evolutie tussen 1991 en 2007 van het aan-
deel Vlaamse kiezers in functie van het gewenste niveau waar de beslissingen 
moeten worden genomen. (herleid tot vijf antwoordcategorieën (0/1-2/3-4/5/6-7/8-
9/10)) 

 
Vlaanderen 

alleen 
   Midden    

België 
alleen 

  

1991 9,0  26,1  15,6  28,9  20,5  N = 2.693 

1995 5,8  27,1  21,1  31,0  15,0  N = 2.092 

1999 5,3  22,7  19,1  35,6  17,3  N = 2.164 

2003 7,8  23,4  20,1  37,1  11,7  N = 1.172 

2007 10,3  32,0  17,1  24,8  15,8  N = 1.063 
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Grafiek 3: Geprefereerd beslissingsniveau: De evolutie tussen 1991 en 2007 van het 
aandeel Vlaamse kiezers in functie van het gewenste niveau waar de beslis-
singen moeten worden genomen (herleid tot drie antwoordcategorieën  0-
4/5/6-10). 
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Wat kunnen we leren uit tabel 8 en grafiek 3? Van 1991 tot 2007 lijkt de groep die 
extreem voor Vlaanderen opteert stabiel gebleven te zijn, rond de 9%. Tussen deze 
twee periodes in daalt de omvang van deze groep maar in het communautaire klimaat 
van na de verkiezingen 2007 komt deze groep terug op het niveau van 1991. De groep 
extreem Belgicistisch vormt in 1991 nog één vijfde van het electoraat maar lijkt te 
zakken naar zo’n 15% vanaf 1995 om in 2007 ditzelfde niveau te handhaven.  

Bekijken we de tendens 1991 – 2003 inclusief de gematigde houdingen rond het 
middenpunt, dan ontstaat de idee van een status-quo: 50% prefereert België, 33% 
Vlaanderen. Nemen we 2007 mee in het beeld dan zien we een lichte toename van de 
groep kiezers die richting Vlaanderen kijkt voor de beslissingen en een afname van zij 
die richting België kijken voor de beslissingen. De breuk situeert zich hier tussen 2003 
en 2007. Gegeven de continuïteit 1991 – 2003 en de lichte tendenswijziging die zich vormt in 
2007, is de vraag dan ook of dit een effect is van de communautaire strubbelingen naar 
aanleiding van de regeringsvorming of dit een meer permanent effect zal blijken te zijn. De 
tendenswijziging zorgt ervoor dat van een relatieve preferentie in het Vlaamse 
electoraat voor België als beslissingsniveau, we geëvolueerd zijn naar een evenwicht in 
de preferentie voor Vlaanderen (40%) en België (40%). 
 

3.2.3 Nogmaals het belang van een optie om België te splitsen nagegaan 
 
De vraag naar het belang van de opvatting dat België best gesplitst kan worden kan 
hier nogmaals bestudeerd worden. Maddens (1994) duidt erop dat de tendens weg van 
het midden (Vlaanderen en België elk evenveel beslissingsmacht) als een maat van 
belangrijkheid met betrekking tot het onderwerp kan beschouwd worden. Indien we 
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aannemen dat zij die de score 0 (Vlaanderen alles beslissen) diegenen zijn die de 
splitsing werkelijk belangrijk vinden, dan daalt het aantal Vlaamse kiezers die, én zeggen 
dat België gesplitst moet worden, én het belangrijk vinden, tot 3,9% van het Vlaamse electoraat. 
Indien we de score 0 en 1 als indicatie van belangrijkheid beschouwen, dan stijgt dit tot 
5,4%; beschouwen we daarbovenop de score 2 ook nog als een indicatie van 
belangrijkheid, dan stijgt dit tot 7,1% van het Vlaamse electoraat in het najaar van 2007. 
In alle scenario’s blijft het een marginale politieke minderheid. 
 
3.2.4 ‘Moet Vlaanderen of België alles beslissen’ per electoraat 
 

Tabel 9: Geprefereerd niveau van beslissing naar stemgedrag (gewogen met leeftijd, 
geslacht en opleiding): kolompercentages 

  CD&V- 
N-VA 

Open  
VLD 

Sp.a - 
Spriit 

Vlaams 
Belang 

Groen! Lijst 
Dedecker 

Vlaanderen 
- België 

Vlaanderen 
6,8% 4,5% 5,1% 22,5% 2,3% 19,1% 

 1 6,6% 6,4% 1,4% 7,3% 3,4% 5,8% 

 2 9,3% 6,8% 6,3% 13,0% 8,1% 10,1% 

 3 14,1% 7,5% 4,6% 11,7% 5,1% 19,9% 

 4 8,0% 10,7% 7,1% 3,7% 14,8% 2,1% 

 5 15,7% 17,2% 19,8% 13,5% 16,7% 13,3% 

 6 8,7% 5,3% 3,7% 5,7% 7,2% 9,2% 

 7 7,4% 9,6% 10,6% 6,7% 10,9% 1,9% 

 8 7,5% 9,7% 13,5% 3,3% 13,6% 7,3% 

 9 3,9% 2,5% 4,8% 3,1% 3,3% 2,2% 

 België 10,7% 19,0% 21,6% 9,7% 13,5% 9,1% 

 

De verhouding van de uiterste posities binnen elk van de traditionele partijen (tabel 9) 
laat ongeveer dezelfde conclusie toe dan toen we de voorkeur voor de splitsing van 
België afgezet hebben tegen de voorkeur voor het unitaire België. Voor de drie 
zuilpartijen is de verhouding België/Vlaanderen steeds significant in het voordeel van 
België. Bij Open VLD en Sp.a-spirit zowat 4 tegen 1, bij CD&V – N-VA om en bij de 1,5 
tegen 1. 

Verbreden we de duidelijke keuze voor het één of het andere dan krijgen we tabel 10. 

 

Tabel 10: Extreme posities geprefereerd niveau van beslissing naar stemgedrag 
(kolompercentages) (gewogen naar leeftijd, geslacht en opleiding) 

 CD&V- 
N-VA 

Open  
VLD 

Sp.a - 
Spriit 

Vlaams 
Belang 

Groen! Lijst 
Dedecker 

Vlaanderen (0, 1, 2) 22,7% 17,7% 12,8% 42,8% 13,8% 35% 

België (8, 9, 10) 22,1% 31,2% 39,9% 16,1% 30,4% 18,6% 
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Bij CD&V – N-VA houden beide voorkeuren zich nu netjes in evenwicht (tabel 10). Een 
spagaat in het electoraat dat de partij niet opvolgt sinds de verkiezingen van juni 2007. 
De verhoudingen in het voordeel van de optie België, zwakken iets af bij Open VLD en 
Sp.a – Spirit tot respectievelijk 2 op 1 en 3 op 1. Groen! volgt hier beide laatst 
genoemde partijen. LDD volgt dan weer Vlaams Belang met een duidelijke voorkeur 
voor Vlaanderen, maar  nog 18,6% van zijn kiezers opteren toch nog ondubbelzinnig 
voor België. Ook hier dringt de conclusie zich op dat er een belangrijk un-served public 
bestaat dat Belgisch denkt en België prefereert in het Vlaamse electoraat. 
 

3.3 Federalisering van de sociale zekerheid 

Het is een gekend gegeven in de politieke sociologie dat kiezers wel principieel conse-
quent zijn in hun standvastige attitudes, maar zodra het op concrete zaken aankomt en 
zeker wanneer het gaat om financiële aangelegenheden, de principes snel plaats moe-
ten ruimen voor eigen gewin. We willen in deze paragraaf nagaan of dit het geval is 
wanneer we inzoomen op de vraag of de sociale zekerheid moet geregionaliseerd wor-
den, dan wel federaal moet blijven. Gegeven de bestaande geldstromen zou men hier 
een meer regionalistische tendens kunnen verwachten dan wanneer men in z’n alge-
meenheid de vraag naar zelfbeschikking of splitsing stelt. De door het kartel CD&V – 
N-VA geformuleerde eisen tijdens de regeringsonderhandelingen gaven telkens ook 
resonanties in de richting van het willen splitsen van (delen) van de sociale zekerheid, 
wat aanleiding zou kunnen geven binnen de bevolking, om in concrete issues deze 
positie te prefereren. 
 
3.3.1 Verdeling 
 
Vraag 90: ‘Sommigen vinden dat de sociale zekerheid volledig gesplitst moet worden, 
waardoor Vlaanderen en Wallonië elk voor zich moeten instaan voor hun sociale ze-
kerheid. Anderen vinden dat de sociale zekerheid op federaal niveau versterkt moet 
worden? Waar zou u zichzelf plaatsen?’ 
11-puntenschaal: 0 (federaal)-10 (gesplitst) 
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Grafiek 4: Moet de sociale zekerheid gesplitst worden, of sterker gefederaliseerd 
worden? (gewogen naar leeftijd, geslacht opleiding en stemgedrag). 
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Wat opvalt is de absolute gelijklopendheid (op steekproeffluctuaties na) met de 
bekomen resultaten over het geprefereerde beslissingsniveau. Wanneer we de 
driedeling hanteren zijn 42,0 % van de Vlaamse kiezers voor de splitsing, 16,8% 
plaatsen zich pal in het midden en 41,2 zijn voor het behoud op het federale niveau. Dit 
is niet alleen zo op het niveau van de gehele populatie maar eveneens wanneer we de 
verdelingen bestuderen op het niveau van de partij-electoraten. Met andere woorden, 
het issue van de splitsing van de sociale zekerheid is niet te onderscheiden van de 
algemene attitude ten aanzien van het geprefereerde beslissingniveau. 

 
3.3.2 Regionalisering Tewerkstelling & Arbeidsbeleid? 
 
Vraag 74: Graag zou ik nu uw mening weten over een aantal kwesties die tijdens de 
laatste verkiezingscampagne aan bod zijn gekomen. Kunt u zeggen in welke mate u 
het eens of oneens bent met volgende stellingen? 
 
- Tewerkstelling en arbeid moeten uitsluitend de bevoegdheid van de regio’s worden. 
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Tabel 11: Tewerkstelling en arbeid moeten uitsluitend de bevoegdheid van de regio’s 
worden (Gewogen met leeftijd, geslacht, opleiding en stemgedrag) 

 Frequentie Procent 

Helemaal oneens  32 3,0 

Oneens  262 24,2 

Noch eens noch oneens  214 19,8 

Eens  478 44,1 

Helemaal eens  96 8,9 

Totaal  1.083 100,0 

WN / GA   41 3,7 

 
 
53% van de Vlaamse kiezers is gewonnen voor een regionalisering van het arbeids- en 
tewerkstellingsbeleid. Slechts een 27% van de Vlaamse kiezers vindt dit een slecht idee. 
Waar de Vlaming dus principieel vindt dat de Belgische eenheid en solidariteit dient 
bewaart te worden, is hij/zij in dit concreet dossier voor een versterking van de rol van 
de gemeenschappen /gewesten. 
 

4. DE INZET VAN DE VERKIEZINGEN 2007: RELEVANTE THEMA’S VOOR HET STEMGEDRAG 

Dat de bevraging voor het kiezersonderzoek 2007 plaatsgreep in dezelfde periode 
waarin de pogingen om een regering te vormen steeds vastliepen op de communau-
taire problemen, wekte de verwachting dat bij de vragen naar de thema’s die van be-
lang waren geweest om het stemgedrag in juni 2007 richting te geven een overschatting 
van de communautaire kwestie te zien zou zijn. Meerseman en Swyngedouw(2005) 
hebben immers aangetoond dat de antwoorden op de vraag naar de motieven van het 
stemgedrag in de postelectorale survey van 1999, beïnvloed worden door wat de pers 
in de loop van de bevragingsperiode aanvoert als verklaringen voor winst en verlies 
van de verschillende partijen. In de Vlaamse pers was er na de verkiezingen 2007 een 
sterke tendens aanwezig om de winst van CD&V – N-VA toe te schrijven aan o.a. de 
communautaire posities die ze hadden ingenomen.  
 
Aan de kiezers werd een lijst met 15 onderwerpen voorgelegd, die in de verkiezings-
campagne regelmatig op de voorgrond waren getreden en waarvan kon verwacht 
worden op basis van vroegere studies dat ze van belang zouden kunnen zijn bij de 
bepaling van het stemgedrag. Hieruit dienden zij de drie belangrijkste te kiezen en aan 
te geven in welke mate men het beleid van de regering Verhofstadt II al dan niet goed 
vond. 
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Tabel 12: Percentage kiezers dat een onderwerp, als een van de drie belangrijkste 
onderwerpen koos, die z’n stemgedrag in 2007 richting hadden gegeven. 
(gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en stemgedrag). 

1 Werkgelegenheid en tewerkstelling 38,7 

2 Gezondheidszorg 36,0 

3 Pensioenen 34,1 

4 Belastingen en begroting 27,9 

5 Sociale zekerheid 26,5 

6 Justitie en politie 21,6 

7 Migratie en integratie 21,0 

8 Economie en bedrijfleven 18,2 

9 Milieu en energie 17,8 

10 Onderwijs 13,9 

11 Staatshervorming 13,3 

N = 1.052 
 
In de lijst van de drie belangrijkste onderwerpen (tabel 12) komt de staatshervorming 
slechts voor op de 11de plaats. Een kleine 13% van de Vlaamse kiezers verwijst er naar 
als één van de drie belangrijkste thema’s om z’n stemgedrag te oriënteren. De inzet van 
de verkiezingen 2007 was in hoofde van de Vlaamse kiezer dus duidelijk niet 
communautair.  
 
 
Tabel 13: Percentage kiezers dat een onderwerp als de meest belangrijkste reden koos 

die z’n stemgedrag in 2007 richting had gegeven. (gewogen naar leeftijd, 
geslacht, opleiding en stemgedrag). 

 
1 Werkgelegenheid en tewerkstelling 15,6 

2 Pensioenen 15,3 

3 Gezondheidszorg 13,0 

4 Sociale zekerheid 9,9 

5 Economie en bedrijfsleven 8,9 

6 Belasting en begroting 6,6 

7 Milieu en energie 6,5 

8 Migratie en integratie 6,1 

9 Staatshervorming 5,4 

10 Justitie en politie 4,6 

11 Onderwijs 3,7 

N = 1.052 
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Enkel inzoomen op het meest belangrijke probleem (tabel 13) brengt niet echt een 
verandering aan het licht. Werkgelegenheid en tewerkstelling, samen met pensioenen, 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in het algemeen, vormden de werkelijke inzet 
voor de verkiezingen 2007. De staatshervorming is slechts bij 5,4% van de kiezers het 
belangrijkste thema en eindigt slechts op de negende plaats. Als de verkiezingen 2007 
zouden moeten gekarakteriseerd worden op de basis van de themapreferentie van de 
kiezers, dan zou de inzet als sociaal-economisch moeten gedefinieerd worden. 

Staatshervorming als een van de drie belangrijkste thema’s verkiezen is één zaak, de 
richting waarin men deze hervormd wil zien is een andere zaak. Tabel 14 geeft de 
evaluatie van het beleid van de paarse regering weer. 

 

Tabel 14: Evaluatie van het beleid met betrekking tot de ‘staatshervorming’ van de 
regering Verhofstadt II door de kiezers die ‘de staatshervorming’ als een 
van de meest belangrijke kwesties om het stemgedrag richting te geven 
aanmerkten (N = 141), (gewogen naar leeftijd, geslacht, onderwijs en stemgedrag) 

 % 

Zeer slecht werk 29,4 

Eerder slecht werk 37,3 

Noch slecht noch goed werk 24,2 

Eerder goed werk 9,0 

Goed werk 0,0 

 
 
Van de 13,3% kiezers die het thema als een van de drie belangrijkste klasseert, vindt 
9% dat de regering Verhofstadt II ‘goed werk’ verrichtte en zegt 24,2%, met dat beleid 
geen problemen gehad te hebben.  Dus slechts 66% van deze kiezers wensten een 
verandering in het beleid. Binnen het Vlaamse electoraat vertegenwoordigd dit 8,9% 
die het communautaire beleid van Verhofstadt II veranderd wilden zien. Dit kan zowel 
in de  richting van meer Vlaanderen of richting van meer België zijn.  

 

BESLUIT 

Uit het voorgaande rijst het beeld van een zeer sterke stabiliteit door de tijd heen van 
de attitudes van de Vlaamse kiezers ten aanzien van de communautaire kwesties. We 
hebben de belangrijkste resultaten uit deze eerste verkenning van de gegevens 
opgenomen in de samenvatting vooraan; we gaan die hier niet nogmaals herhalen. 
Ondanks de perikelen van de regeringsvorming tijdens de bevraging voor het 
verkiezingsonderzoek 2007, kunnen we geen echte cruciale breuken in de houdingen 
ten aanzien van België en Vlaanderen vaststellen. Sinds 1991 is er een uitermate grote 
stabiliteit in de communautaire opvattingen van de Vlaamse kiezer. Opvallend is de 
afwezigheid van een partijpolitieke vertegenwoordiging van de zeer grote groep van 
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Vlaamse kiezers die opteren voor België als geprefereerde politieke eenheid. Slechts 9% 
van het Vlaamse electoraat is gewonnen voor de splitsing van België. Zowat 3,9% van 
dit electoraat vindt dit ook nog echt belangrijk. Er is dan ook geen echte democratische 
legitimiteit voor een eenzijdig beleid in de richting van een splitsing van België.  
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