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Vlaming meest tevreden over lokaal beleid, minst over Europees beleid
Vertrouwen in politie en leger laatste 10 jaar opvallend gestegen

Hoe dichter het bestuursniveau bij de burger, hoe groter de tevredenheid met het gevoerde beleid.
Vlamingen zijn het meest tevreden over het beleid van hun lokaal bestuur en het minst over het
beleid van de Europese Commissie. Dat tonen de nieuwste gegevens van Statistiek Vlaanderen.
Tegelijk heeft de Vlaming het meeste vertrouwen in het onderwijs en de politie. De laatste jaren is
vooral het vertrouwen in de politie en het leger duidelijk gestegen.
De helft van de Vlamingen was in 2018 tevreden over het gevoerde beleid in zijn gemeente. Een
derde was tevreden over het beleid van de Vlaamse regering en de federale regering, een kwart over
het beleid van de Europese Commissie. Dat blijkt uit de resultaten van de meest recente SCV-survey
(sociaal-culturele verschuivingen) van Statistiek Vlaanderen. Het gaat om een bevraging, afgenomen
in 2018, bij zo’n 1.500 Vlamingen naar hun opvattingen en gedragingen rond tal van maatschappelijk
relevante thema's.
Vergeleken met de voorgaande jaren, neemt de tevredenheid over het beleid van de Vlaamse
regering af (sinds 2015). Anderzijds neemt de tevredenheid met het beleid van de federale regering
toe (sinds 2012). Daardoor is het vroeger bestaande verschil in beoordeling tussen het Vlaamse en
het federale niveau, vanaf 2015 nagenoeg helemaal weggevallen.
Wat het vertrouwen van de Vlaming in (overheids)instellingen betreft, scoren onderwijs en politie
het best. 70% van de Vlamingen heeft veel vertrouwen in het onderwijs, 57% in de politie. Het zijn de
enige twee instellingen die het vertrouwen genieten van een meerderheid van de Vlamingen. De
gemeentelijke administratie (45%), het leger (42%) en de burgemeester (42%) vervolledigen de top 5.
Van alle bevraagde instellingen scoort de kerk het laagst: slechts 11% van de Vlamingen heeft veel
vertrouwen in de kerk.
Tegenover 2008 valt vooral het groeiend vertrouwen in de politie (van 44% naar 57%) en het leger
(van 28% naar 42%) op. Ook de koning, het gerecht, de federale administratie, de federale regering
en het federaal parlement genieten in 2018 iets meer vertrouwen dan in 2008. Over dezelfde
periode ging het vertrouwen in het onderwijs, de gemeentelijke administratie, de vakbonden en de
kerk er lichtjes op achteruit, net als het vertrouwen in de Vlaamse administratie en de Vlaamse
regering.

Voor meer informatie over bovengenoemde statistieken, zie
https://www.statistiekvlaanderen.be/tevredenheid-met-het-beleid
https://www.statistiekvlaanderen.be/vertrouwen-in-de-overheid
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