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METHODOLOGIE

Belgische populatie

N = 1744

Quota op:
Leeftijd
Geslacht
Provincie
Sociale klasse

Online op Ipsos Sprint panel

2 vragen

07/02/2023
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Alle gerapporteerde resultaten zijn percentages (%), tenzij anders aangeduid.
Kleine steekproefgroottes, d.w.z. n < 30, worden aangeduid met een asterisk (*).
Significante verschillen zijn steeds getest via een significantietoets op 95% betrouwbaarheidsniveau.

Significante verschillen tussen groepen worden aangeduid met A, B, C, …
‒ Verschillen worden altijd aangeduid bij het hoogste resultaat in de vergelijking. 
‒ Bijvoorbeeld: de aanduiding AC bij groep 2 duidt op een significant verschil tussen 70% (B) en 54% (A), en tussen 70% (B) en 58% (C).

HOE DE RESULTATEN LEZEN

*Kleine steekproef!
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4 Dit rapport wordt het best bekeken in PowerPoint 2013 of recenter.
Als u problemen ondervindt bij het bekijken van inhoud in een oudere versie van PowerPoint, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Ipsos.
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4 op de 5 Belgen vindt spontaan dat dieren opgenomen moeten worden in de Belgische Grondwet. Vlamingen en Walen willen 
dieren vaker laten opnemen in de Grondwet dan Brusselaars.
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SPONTANE MENING ROND HET OPNEMEN VAN DIEREN IN DE BELGISCHE GRONDWET
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(n=165)
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(n=603)
(C)
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¢ Ja

¢ Nee

Basis: Ipsos’ sprintpanel in België (n=1744)
Vraag: Q1. Bent u van mening dat het respecteren van de zorg voor dieren en de bescherming van hun welzijn opgenomen moeten worden in de Belgische grondwet?

TOTAAL MENING ROND HET OPNEMEN VAN DIEREN IN DE BELGISCHE GRONDWET IN 

BELGIË VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË

AB

B

Met spontane mening wordt 
bedoeld dat er vooraf de vraag 
geen informatie gegeven werd 
over de inhoudelijke gevolgen 
van het opnemen van dieren in 
de Belgische Grondwet.
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Vooraf aan de vraag werd uitgelegd 
wat de inhoudelijke gevolgen zijn van 
het opnemen van dieren in de 
Belgische Grondwet. 

Het dierenwelzijn verankeren in de 
Grondwet bevestigt het grote belang 
dat de burgers hechten aan de 
bescherming van dieren als wezens 
met gevoel. De Grondwet is het 
basiskader van onze samenleving. 
De Grondwet zegt waar je als 
bevolking voor staat. Een 
grondwettelijke en dus in de 
rechtsorde hogere bescherming van 
dieren, voorkomt dat er stappen 
achteruit gezet worden op het gebied 
van de wetgeving inzake de 
bescherming en het welzijn van 
dieren en garandeert dat hun welzijn 
steeds ernstiger genomen en beter 
beschermd wordt. 

Na extra informatie over de inhoudelijke gevolgen van het opnemen van dieren in de Belgische grondwet vindt 85% van de 
Belgen dat dieren moeten opgenomen worden in de Grondwet.
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MENING ROND HET OPNEMEN VAN DIEREN IN DE BELGISCHE GRONDWET NA UITLEG INHOUDELIJKE GEVOLGEN
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(n=1744) (n=976)
(A)

(n=165)
(B)

(n=603)
(C)

Basis: Ipsos’ sprintpanel in België (n=1744)
Vraag: Q2. Bent u, na het lezen van bovenstaande toelichting, van mening dat het respecteren van de zorg voor dieren en de bescherming van hun welzijn opgenomen moeten worden in de Belgische grondwet?

TOTAAL MENING ROND HET OPNEMEN VAN DIEREN IN DE BELGISCHE GRONDWET IN 

BELGIË VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË

¢ Ja

¢ Nee
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