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Geachte aanwezigen, 

Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken. U 

heeft mij verzocht in te gaan op een aantal vragen die betrekking hebben op het 

voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet. Daarin wordt voorgesteld 

de zorg voor dieren als wezens met gevoel op te nemen in de grondwet als algemene 

beleidsdoelstelling.  

In antwoord op de aan mij voorgelegde vragen zal ik achtereenvolgens ingaan op de 

juridische betekenis van de voorgestelde bepaling, haar normatieve wenselijkheid en 

de gepastheid van het gebruikte juridische instrument.  
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I. Is dit een symbolische vooruitgang die geen echte impact zal hebben?  

De eerste vraag luidt: 'Is dit een symbolische vooruitgang die geen echte impact zal hebben?' 

Ik heb die opgevat als een vraag naar de juridische significantie van de voorgestelde 

bepaling. 

Verschillende Europese landen kennen op dit moment een constitutionele 

staatdoelstelling die lijkt op de voorgestelde bepaling die wij vandaag bespreken.1 

Hoewel de exacte juridische betekenis van deze staatsdoelstellingen in die landen 

allerminst uitgekristalliseerd is, vallen na bestudering van die staatsdoelstellingen 

vier juridische effecten op. Daarbij dient aangemerkt te worden dat dit de algemene 

werking van deze staatsdoelstellingen betreft, terwijl de precieze juridische betekenis 

van de voorgestelde bepaling uiteraard sterk afhankelijk blijft van de eventuele 

specifieke implementatie hier te lande. 

 

Effect 1. Beperkende werking op grondrechten 

Het voornaamste juridische effect van een staatsdoelstelling is dat deze via 

rechtsinterpretatie de grondslag kan vormen voor een beperkende werking op 

grondrechten. Dit kan in de rechtspraak geschieden, wanneer de buitengrens van een 

grondrecht bepaald wordt in het licht van de grondwet als geheel, of door middel 

van wetgeving, wanneer de wetgever het noodzakelijk acht een grondrecht te 

limiteren om zodoende recht te kunnen doen aan een ander constitutioneel belang.  

Deze beperkende werking moet echter niet overschat worden. Buiten kijf staat dat de 

zorg voor dieren geen automatische voorrang op andere grondwettelijke waarden 

verleend wordt.2 Ook kan de staatsdoelstelling slechts beperkend werken op de 

periferie van grondrechten, niet op hun kern.3 

Dit relativeert enige mogelijke zorg aangaande het feit dat een overheid grote 

voorzichtigheid dient te betrachten met het inperken van individuele rechten op 

grond van collectieve doelen.4 

                                                      
1 J. Larik, Foreign Policy Objectives in European Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 19-65 (voor 

vergelijkend onderzoek naar constitutionele staatsdoelstellingen). J. Eisen, 'Animals in the constitutional state', International 

Journal of Constitutional Law, 2017, Vol. 15, Issue 4, pp. 909-954. 
2 C.E. Haupt, 'The Nature and Effects of Constitutional State Objectives: Assessing the German Basic Law's Animal Protection 

Clause', Animal Law, vol. 16, 2010, p. 230. 
3 C.E. Haupt, 'The Nature and Effects of Constitutional State Objectives: Assessing the German Basic Law's Animal Protection 

Clause', Animal Law, vol. 16, 2010, p. 249; J. Larik, Foreign Policy Objectives in European Constitutional Law, Oxford University 

Press, Oxford, 2016, p. 43.  

4 J. Larik, Foreign Policy Objectives in European Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 37. 
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Effect 2: Doorwerking in invulling open normen & vollere toetsing 

Een tweede effect is dat de staatsdoelstelling kan doorwerken bij de invulling van 

open normen.5 Dierenwelzijnswetgeving bevat doorgaans open normen die een 

ethische afweging vergen. Als gevolg van de grondwettelijke staatsdoelstelling zal bij 

de invulling van die open normen de zorg voor dieren als zelfstandige factor moeten 

worden meegewogen. Bovendien is de toetsing aan dergelijke open normen vaak 

marginaal, maar zal deze in de nieuwe situatie mogelijk voller moeten worden.6 

Hiermee zal de discretie in het al dan niet uitoefenen van voor dieren schadelijke 

activiteiten verschuiven van de individuele burger naar de uitvoerende en 

rechtsprekende overheid.7  

 

Effect 3: Pertinentie in wetgevings- en beleidsafwegingen  

Een derde effect van een dergelijke staatsdoelstelling is dat de 

zorgverantwoordelijkheid voor dieren vanwege haar grondwettelijke status een 

factor van onbetwistbare statuur wordt. Als gevolg hiervan moet de zorg voor dieren 

gewicht in de schaal leggen bij het maken van wetgeving en beleidskeuzes die raken 

aan dierenwelzijn. Dit leidt mogelijk tot gewichtigere belangenafwegingen.8 

 

Effect 4: Vergrendelingseffect  

Een vierde effect is dat degeneratie van dierenbeschermingswetten voorkomen 

wordt.9 Dit zogenaamde vergrendelingseffect betekent dat de overheid de kwaliteit van 

rechtsbescherming voor dieren minimaal dient te handhaven, maar bij voorkeur 

dient te versterken.  

 

                                                      
5 J. Eisen, 'Animals in the constitutional state', International Journal of Constitutional Law, 2017, Vol. 15, Issue 4, pp. 909-954; K.M. 

Nattrass, '''…Und Die Tiere'': Constitutional Protection for Germany's Animals', Animal Law, vol. 10, 2004, pp. 283-312; C.E. 

Haupt, 'The Nature and Effects of Constitutional State Objectives: Assessing the German Basic Law's Animal Protection Clause', 

Animal Law, vol. 16, 2010, pp. 213-257. 
6 K.M. Nattrass, '''…Und Die Tiere'': Constitutional Protection for Germany's Animals', Animal Law, vol. 10, 2004, p. 292. 
7 K.M. Nattrass, '''…Und Die Tiere'': Constitutional Protection for Germany's Animals', Animal Law, vol. 10, 2004, p. 292; C.E. 

Haupt, 'The Nature and Effects of Constitutional State Objectives: Assessing the German Basic Law's Animal Protection Clause', 

Animal Law, vol. 16, 2010, p. 251. 
8 Bijvoorbeeld bij de beleidskeuze voor preventieve massadestructie van gezonde dieren bij uitbraak van een veeziekte. Niet 

langer zouden slechts economische belangen een rol spelen, zoals een mogelijk toenemend verlies aan export bij verspreiding, 

en het feit dat het vlees van ingeënte dieren voor bepaalde tijd ongeschikt wordt voor consumptie na vaccinatie. 
9 C.E. Haupt, 'The Nature and Effects of Constitutional State Objectives: Assessing the German Basic Law's Animal Protection 

Clause', Animal Law, vol. 16, 2010, p. 228; K.M. Nattrass, '''…Und Die Tiere'': Constitutional Protection for Germany's Animals', 

Animal Law, vol. 10, 2004, p. 303. 
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Gelet op deze vier juridische effecten kan in antwoord op de eerste vraag gesteld 

worden dat de voorgestelde bepaling niet slechts een symbolische vooruitgang 

betreft. Hoewel de bepaling waarschijnlijk nauwelijks direct afdwingbaar zal zijn,10 

kent deze wel degelijk belangrijke indirecte effecten die ertoe zullen leiden dat het 

welzijn van dieren niet langer zonder meer terzijde kan worden geschoven in 

politieke en juridische belangenafwegingen. 

 

II. Waarom moet dierenwelzijn in de Grondwet verankerd worden? 

Ik kom toe aan de tweede vraag. Die luidt: 'Waarom moet dierenwelzijn in de Grondwet 

verankerd worden?'  

In antwoord op die vraag geef ik twee argumenten vóór verankering van de zorg 

voor dieren in de grondwet, die ieder aansluiten bij een gezaghebbende visie op de 

rol die een grondwet zou moeten spelen in een democratische rechtsstaat. Beide 

argumenten kunnen zodoende tegelijkertijd fungeren als rechtsfilosofische 

legitimering voor het opnemen van de voorliggende bepaling in de Belgische 

Grondwet. 

 

Duurzame volkswil (democratische functie) 

Het eerste argument dat pleit voor constitutionalisering is democratisch van aard. De 

opvatting dat mensen een zekere zorgplicht voor dieren hebben vindt brede steun 

onder de Belgische bevolking en is daarnaast geen bevlieging, maar een bezonken 

wijsheid. Om die redenen past haar een plek in de grondwet.  

Dit argument sluit aldus aan bij een democratische visie op de grondwet, waarin de 

grondwet begrepen wordt als een vorm van hoger recht waarin de breedgedragen en 

duurzame wil van een volk tot uitdrukking wordt gebracht. Een grondwet 

codificeert en constitueert zodoende de identiteit van een staat en zijn bevolking.  

In het wetsvoorstel wordt gesteld dat inmiddels vrijwel iedere burger van mening is 

dat dieren beschermd moeten worden omwille van hun eigen belangen.11 Mogelijk 

                                                      
10 De juridische afdwingbaarheid van staatsdoelstellingen verschilt per jurisdictie, waarbij aangemerkt moet worden dat die 

varieert tussen geen enkele juridische afdwingbaarheid en louter marginale afdwingbaarheid in uitsluitend uitzonderlijke 

gevallen. J. Larik, Foreign Policy Objectives in European Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 31, 64-65. 
11 Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (ingediend door Sabine de Bethune en Christine Defraigne), 6-339/1, 25 

april 2017, p. 3. 
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wordt hiermee gedoeld op recent onderzoek uitgevoerd door Ipsos, waaruit blijkt dat 

83 tot 86 procent van de Belgen het constitutionaliseren van de zorg voor dieren 

onderschrijft.12 Alternatief onderzoek naar de algemene ontvankelijkheid voor 

dierenbescherming in het buitenland produceert soortgelijke cijfers.13 Voorts getuigt 

de recente oprichting van de Belgische politieke dierenpartij DierAnimal van 

toenemend dierenengagement in België.14 Het lijkt kortom veilig te stellen dat het 

actuele maatschappelijk draagvlak voor de voorgestelde toevoeging aan de grondwet 

groot is. 

Een grondwet verschaft idealiter echter slechts ruimte aan duurzame inzichten van 

bewezen steekhoudendheid, omdat ook toekomstige generaties aan die 

geconstitutionaliseerde inzichten gebonden zullen zijn. Voorkomen moet worden dat 

morele bevliegingen als een harnas om de toekomst komen te liggen. Het inzicht dat 

dieren betere juridische bescherming verdienen moet aldus een duurzaam 

beredeneerde wijsheid zijn, wil het in aanmerking komen voor constitutionalisering. 

In dat verband is van belang dat het inzicht dat dieren een betere juridische 

bescherming verdienen reeds sinds de achttiende eeuw verdedigd wordt. De Britse 

jurist en filosoof Jeremy Bentham beklaagde zich in 1789 al over 'de onverschilligheid 

van ouderwetse juristen', door wiens toedoen dieren als rechtsobject zijn aangemerkt 

en hun belangen geen rol van betekenis spelen in het juridische discours.15 Bentham 

maakte inzichtelijk dat voor beschermwaardigheid niet zozeer diersoort, maar 

gevoeligheid voor pijn van belang is.16 Dit was een zeer belangrijk inzicht, dat later 

ook duurzaam zou blijken.17 

Slechts twee visies op de omgang met dieren hebben de bijna tweeënhalve eeuw aan 

redekavelingen die volgde doorstaan. Dat is enerzijds de Benthamiaanse visie dat 

dieren betere welzijnsbescherming verdienen, anderzijds de meer radicale visie dat 

dieren geheel gevrijwaard moeten blijven van iedere vorm van instrumenteel 

gebruik.18 De ooit intellectuele visie van onder andere René Descartes, dat dieren 

                                                      
12 D. Verhaeghe & L. de Wandel, Peiling: Dieren in de Grondwet, uitgevoerd door Ipsos Marketing in opdracht van Gaia, 2017, pp. 

11, 14. 
13 J. Jones, & L. Saad, ‘Gallup Poll Social Series: Values and Beliefs’, May 2015, p. 2 (in 2015 onderschreef 94% van de 

Amerikanen dat dieren 'enige bescherming' of 'dezelfde rechten als mensen' toekomt). 
14 'België heeft met 'DierAnimal' weer een dierenpartij', DeMorgen (online), 19 februari 2018, 

https://www.demorgen.be/politiek/belgie-heeft-met-dieranimal-weer-een-dierenpartij-bf4a007a/ (laatst geraadpleegd op 18 

maart 2018). 
15 J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Dover Philosophical Classics), Dover Publications Inc., 

Mineola (New York), 2007 (1789), pp. 310-311. 
16 P. Cliteur & J. Vink, 'Kunnen we vleesconsumptie verbieden?', Ars Aequi, September 2014, pp. 658-664. 
17 P. Singer, Animal Liberation, HarperCollins Publishers, New York, 2009 (1975) (Singer borduurde voort op Bentham's werk en 

blies de dierenfilosofie hiermee opnieuw leven in); P. Cliteur, Darwin, Dier en Recht, Boom, Amsterdam, 2001 (voor een 

handzaam overzicht). 
18 G.L. Francione & R. Garner, The Animal Rights Debate: Abolition or Regulation?, Columbia University Press, New York, 2010. 
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gevoelloze mechanismen zijn die men naar hartenlust mag gebruiken, is zo goed als 

uitgestorven.19  

Het inzicht dat dieren betere bescherming verdienen omwille van hun eigen 

belangen is aldus niet alleen een breedgedeeld actueel inzicht, maar ook een duurzaam 

inzicht,20 waarmee deze, geheel in lijn met de democratische visie op de grondwet, in 

aanmerking komt voor constitutionalisering.  

 

Aanspraak op overheidsconsideratie (rechtsstatelijke functie) 

Het tweede argument dat pleit voor constitutionalisering is van politiek-filosofische 

aard en sluit aan bij een rechtsstatelijke visie op de grondwet. De grondwet 

functioneert volgens die visie juist als restrictie op sommige opvattingen en 

gebruiken van de bevolking en beschermt aldus juist individuele rechten, 

fundamentele waarden en democratische processen tegen de soms grillige 

opvattingen van de gewone democratische meerderheid.  

Hoewel het misschien logisch lijkt om vanuit deze klassieke visie op de grondwet 

juist tegen het constitutionaliseren van de zorgverantwoordelijkheid voor dieren te 

pleiten, omdat we de grondwet niet zouden moeten willen 'vervuilen' met allerhande 

willekeurige sociale doelen, is het omgekeerde ook mogelijk, namelijk wanneer wij in 

ogenschouw nemen dat dieren individuen zijn met fundamentele belangen.   

De zorg voor andere dieren is vanwege de individualiteit van die dieren in zekere 

zin juist geen willekeurig sociaal doel dat men naar believen kan nastreven of 

negeren. Juist vanuit het klassieke rechtsstatelijke perspectief op de grondwet 

zouden deze individuen met fundamentele belangen beschermd moeten worden 

tegen de grillen van een gewone democratische meerderheid.  

In de huidige situatie, waarin de zorg voor dieren geen constitutionele plek heeft, 

zijn dieren extreem kwetsbaar en is hun rechtsbescherming ambigu. Reguliere 

dierenwelzijnswetten zijn precair en wispelturig, omdat de subsistentie en de 

reikwijdte van die bescherming afhankelijk is van de toevallige opvattingen van de 

politieke meerderheid. In de huidige situatie staan de fundamentele belangen van 

individuele dieren daarom permanent op de tocht. 

                                                      
19 T. Sorell, Descartes, translated by Willemien de Leeuw, Lemniscaat, Rotterdam, 2001 (1987), pp. 98-104; René Descartes 

geciteerd in: T. Regan, The Case for Animal Rights,  University of California Press, Berkeley (California), 2004 (1983), p. 5. 
20 C.M. Zoethout, 'Animals as Sentient Beings: On Animal Welfare, Public Morality and Ritual Slaughter', ICL Journal (Vienna 

Journal on International Constitutional Law), 2013, Vol. 7, Issue 3, pp. 308-326 (voor dierenbescherming als onderdeel van de 

publieke moraal).  
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Dat past een moderne democratische rechtsstaat niet. Vanuit politiek-filosofisch 

oogpunt is te verdedigen dat de zorg voor andere dieren een taak is van de moderne 

democratische rechtsstaat.21  

Binnen de politieke filosofie bestaat zeldzame consensus als het gaat om het 

antwoord op de vraag wie aanspraak kan maken op overheidsconsideratie. Het alom 

geaccepteerde antwoord luidt steevast dat de staat eenieder in ogenschouw dient te 

nemen die zich op het grondgebied van de staat bevindt én die geraakt kan worden 

door overheidsbeslissingen.22  

Lange tijd leek evident dat dit uitsluitend om mensen kon gaan, omdat slechts 

mensen de eigenschappen zouden bezitten die constitutief zijn om überhaupt 

geraakt te kunnen zijn. Met het moderne inzicht dat dieren geen gevoelloze machines 

zijn, maar individuen met gevoel en belangen, is die zekerheid echter onder druk 

komen te staan. Ook dieren blijken geraakt te kunnen worden door 

overheidsbeslissingen, hetgeen zou moeten betekenen dat ook zij aanspraak maken 

op overheidsconsideratie.23  

Heden ten dage speelt daarom een bepaald politiek-filosofisch ongemak. Dieren 

blijken te kunnen lijden onder allerhande overheidsbeleid, maar maken formeel-

rechtelijk geen enkele aanspraak op overheidsconsideratie. We zouden daarom in 

enigszins confronterende woorden kunnen spreken van een democratisch deficit.24 

Zo bezien is het grondwettelijk erkennen van een zekere zorgverantwoordelijkheid 

voor dieren aldus een niet-meer-dan logische zet van een moderne overheid die 

erkent dat ook dieren geraakt worden door haar beslissingen. Een poging aldus om 

het geconstateerde democratisch tekort enigszins te dichten.  

Ik heb hiermee twee argumenten voor constitutionalisering van een 

zorgverantwoordelijkheid voor dieren geschetst, die beide op gezaghebbende visies 

op de functie van de grondwet kunnen bogen. Niet alleen bestaat er een breed 

maatschappelijk draagvlak voor deze constitutionalisering, is die volkswil uitgebreid 

filosofisch gestut, én duurzaam; zij biedt dieren ook de democratische 

afwegingspositie waarop zij op politiek-filosofische gronden aanspraak maken.  

                                                      
21 J. Vink, Dissertatie (forthcoming), 2018. 
22 R.A. Dahl, Democracy and Its Critics, Yale University Press, New Haven, 1989; A. Dobson, 'Representative Democracy and the 

Environment', in: Lafferty, William M. & James Meadowcroft (eds.), Democracy and the Environment: Problems and Prospects, 

Edward Elgar Publishing , Cheltenham, 1996, pp. 124-139. 
23 R. Garner, 'Animals, Politics and Democracy', in: R. Garner & S. O’Sullivan (ed.), The Political Turn in Animal Ethics, Rowman 

& Littlefield, London, 2016, pp. 103-117; J. Vink, Dissertatie (forthcoming), 2018. 
24 J. Vink, Dissertatie (forthcoming), 2018; J. Eisen, 'Animals in the constitutional state', International Journal of Constitutional Law, 

2017, Vol. 15, Issue 4, pp. 909-954. 
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III. Dierenbescherming in de Grondwet opnemen, gaat dat niet te ver?  

Dan kom ik toe aan de laatste vraag: 'Gaat het opnemen van dierenbescherming in de 

grondwet niet te ver'? Ik heb die opgevat als een vraag naar de gepastheid van het 

voorgestelde juridische instrument.  

Wanneer overeenstemming zou bestaan over dat dieren enige bescherming van 

staatswege toekomt, dan is nog te twisten over welk juridisch middel daartoe het best 

ingezet kan worden. Het hier gekozen middel, de grondwettelijke staatsdoelstelling, 

is mijns inziens onder de huidige omstandigheden het meest geschikte middel. De 

twee meest nabijgelegen alternatieven hebben namelijk belangrijke nadelen die de 

constitutionele staatsdoelstelling niet heeft, terwijl de constitutionele 

staatsdoelstelling wel een groot voordeel heeft dat de twee alternatieven juist 

ontbeert. 

 

Het minder ingrijpende alternatief voor de constitutionele staatsdoelstelling zou zijn 

om de dierenwelzijnsstandaarden volgens normale wetgevende weg geleidelijk te 

verhogen. 

Het principiële bezwaar tegen dit alternatief is meteen duidelijk. Deze route doet 

geen recht aan de zojuist besproken aanspraak die dieren op overheidsconsideratie 

maken omdat via de normaal-wetgevende weg overheidsconsideratie allerminst 

gegarandeerd is.  

Het praktische bezwaar tegen dit alternatief is dat dierenwelzijnsvoorschriften zonder 

constitutionele ondersteuning niet altijd praktisch effect hebben, omdat sommige 

vormen van onethische omgang met dieren grondwettelijke bescherming genieten. 

De juridische kracht van een grondwettelijke staatsdoelstelling is dan nodig om 

effectief op te kunnen treden tegen onethische praktijken die nu nog binnen de 

reikwijdte van bepaalde grondrechten vallen.25  

                                                      
25 Zoals onverdoofde rituele slacht onder bescherming van godsdienstvrijheid, allerhande dierenmishandeling onder de 

bescherming van (kunstzinnige) uiting en excessieve dierproeven onder de bescherming van wetenschappelijke en 

onderwijsvrijheid. K.M. Nattrass, '''…Und Die Tiere'': Constitutional Protection for Germany's Animals', Animal Law, vol. 10, 

2004, pp. 283-312; C.E. Haupt, 'The Nature and Effects of Constitutional State Objectives: Assessing the German Basic Law's 

Animal Protection Clause', Animal Law, vol. 16, 2010, pp. 213-257; Evans, Erin, 'Constitutional Inclusion of Animal Rights in 

Germany and Switzerland: How Did Animal Protection Become an Issue of National Importance?', Society and Animals, vol. 18, 

2010, pp. 231-250 (voor voorbeelden en zaakdetails); P. Cliteur, 'Criteria voor juridisch te beschermen godsdienstvrijheid', 

Nederlands Juristenblad, 2012, Afl. 44-45, 2531, pp. 3090-3096 (Cliteur suggereert dat ook op basis van het lijden van dieren eisen 

aan grondwettelijk beschermde godsdienstvrijheid gesteld zouden moeten worden); C.M. Zoethout, 'Animals as Sentient 

Beings: On Animal Welfare, Public Morality and Ritual Slaughter', ICL Journal (Vienna Journal on International Constitutional Law), 
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Het andere meest nabijgelegen alternatief voor de grondwettelijke staatsdoelstelling 

is ingrijpender en betreft de optie om dieren grondrechten toe te kennen.  

Hoewel die optie in politiek-filosofische zin mogelijk nog te legitimeren zou zijn,26 is 

duidelijk dat er momenteel onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor deze vorm 

van constitutionalisering bestaat. Dit blijkt onder andere uit het eerdergenoemde 

Ipsos-rapport en uit soortgelijk onderzoek in het buitenland.27  

Bovendien zouden subjectieve rechten verwachtingen scheppen die in de huidige 

samenleving van massale instrumentalisatie van dieren onrealistisch zijn. Als gevolg 

van die discrepantie tussen norm en realiteit zou de geloofwaardigheid van de 

grondwet onder druk kunnen komen te staan.  

De constitutionele staatsdoelstelling leidt dat nadeel niet, omdat duidelijk is dat 

bepalingen van dien aard niet direct ingeroepen kunnen worden, hetgeen nog eens 

onderstreept wordt door het feit dat zij bij een aparte titel in de grondwet 

ondergebracht zijn.28 

 

In vergelijking met haar mindergeschikte naburen is de grote troef van de 

constitutionele staatsdoelstelling juist haar dynamische karakter. De 

staatsdoelstelling omvat een open politiek mandaat, hetgeen betekent dat de 

kwaliteit van de zorg voor dieren en de termijn waarop deze gerealiseerd dient te 

worden niet vast staat.29 De bepaling dient zodoende als expansieve basis, die het via 

dynamische interpretatie mogelijk maakt om rekening te houden met veranderende 

sociale opvattingen, nieuwe wetenschappelijke kennis over de psychische en fysieke 

behoeften van dieren, en technologische ontwikkelingen in de dierindustrieën.30  

Tegelijkertijd betekent deze onbepaaldheid van het mandaat niet dat de 

staatsdoelstelling onbetekenend is. Zeker is dat, hoe langzaam ook, een transformatie 

op het gebied van de zorg voor dieren zal volgen, alsmede de progressieve richting 

daarvan, vanwege de vergrendelende werking van de staatsdoelstelling.  

                                                                                                                                                                      
2013, Vol. 7, Issue 3, pp. 308-326 (Zoethout suggereert dat de publieke moraal dicteert dat het welzijn van dieren wordt 

gerespecteerd en dat dit een legitieme grond is op basis waarvan de vrijheid van religie gelimiteerd kan worden). 
26 J. Vink, Dissertatie (forthcoming), 2018. 
27 D. Verhaeghe & L. de Wandel, Peiling: Dieren in de Grondwet, uitgevoerd door Ipsos Marketing in opdracht van Gaia, 2017, p. 

18 (42% van de Belgen is van oordeel dat de grondwet dieren 'rechten op leven en levenskwaliteit [moet] toekennen', terwijl 

slechts 27% van de Belgen van oordeel is dat de grondwet dieren rechtspersoonlijkheid moet toekennen); J. Jones, & L. Saad, 

‘Gallup Poll Social Series: Values and Beliefs’, May 2015, p. 2 (32% van de Amerikanen: 'dieren dezelfde rechten als mensen').  
28 Titel Ibis: 'Algemene beleidsdoelstellingen van het federale België, de gemeenschappen en de gewesten'. 
29 C.E. Haupt, 'The Nature and Effects of Constitutional State Objectives: Assessing the German Basic Law's Animal Protection 

Clause', Animal Law, vol. 16, 2010, pp. 230-31. 
30 K.M. Nattrass, '''…Und Die Tiere'': Constitutional Protection for Germany's Animals', Animal Law, vol. 10, 2004, pp. 303-306. 
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De constitutionele staatsdoelstelling biedt zodoende het beste van twee werelden. Zij 

schept geen riskante verwachtingen, terwijl zij weldegelijk een formele norm 

inhoudt. Bovendien is zij flexibel ten opzichte van maatschappelijke veranderingen, 

terwijl verbetering tegelijkertijd gegarandeerd is.  

In antwoord op de derde vraag kan ik aldus samenvattend stellen dat het 

voorgestelde middel, de constitutionele staatsdoelstelling, niet te ver gaat, maar juist 

de gulden middenweg bewandelt. 

Ik rond af. 

Conclusie  

De Nederlandse minister-president Mark Rutte sprak ooit in onze Senaat de 

veelbelovende woorden 'Ik ben minister-president van alle dieren.'31  

Dat bleek een wrange uitspraak toen de Nederlandse overheid vorig jaar onder 

Ruttes bewind boeren opdroeg gezonde, productieve en zelfs zwangere koeien 

massaal te slachten vanwege in te halen boekhoudkundige cijfers. Ruttes regering 

stelde zelfs zogenaamde 'sterfsubidies' met een totale waarde van 43 miljoen euro 

aan gemeenschapsgeld beschikbaar.32  

Het is duidelijk dat de Nederlandse overheid, ondanks Ruttes grote woorden, geen 

zorg voor niet-menselijke dieren draagt. 

Bélgië heeft nu de kans om daadwerkelijk het België van alle dieren te worden. Zij 

kan met dit wetsvoorstel erkennen dat de moderne staat een bijzondere 

verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van alle levende dieren. Erkennen dat 

koeien meer zijn dan hinderlijke fosfaatmachines die met een simpele beleidsmatige 

pennenstreep massaal weggevaagd kunnen worden.  

Met de voorgestelde grondwetswijziging zal België erkennen dat dieren geen 

onbezielde objecten zijn, maar individuen met gevoel en belangen, voor wie hun 

eigen welzijn en welbevinden net zo zwaar telt als voor ons. Het zal België helpen 

geleidelijk een diervriendelijker land te worden, waarbij deze progressie slechts 

begrensd zal worden in die mate waarin de Belgische samenleving dat wenselijk 

acht. 

                                                      
31 Handelingen I 2010/11, 10, p. 60. 
32 E. Hakkenes, 'De koe kan sterven met subsidie', Trouw (online), 17 februari 2017,  https://www.trouw.nl/groen/de-koe-kan-

sterven-met-subsidie~ac0c2fce/ (laatst geraadpleegd op 18 maart 2018). 


