
Overzicht van afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 datum 2 juli 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31009 Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen 

van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks 

met dieren) 

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 1 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Considerans 

Artikel I 

10 (Ouwehand) 

Dieren hebben recht op bescherming tegen inbreuken op hun seksuele integriteit, ongeacht 
de gedachte achter de handeling. Door het begrip «ontuchtige handelingen» te vervangen 

door «seksuele handelingen», zoals de formulering van de indiener luidde vóór de tweede 
nota van wijziging, wordt de bescherming van het dier centraal gesteld. Handelingen die de 
seksuele integriteit van een dier aantasten zijn slechts toegestaan indien deze aantoonbaar 
gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van het betreffende dier of de populatie. 

Dit amendement beoogt voorts de handhaving van dit wetsvoorstel te vergemakkelijken, 
aangezien de noodzaak om te bewijzen of een handeling al dan niet een ontuchtig karakter 
heeft gedragen, vervalt. Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt in het opschrift 
«ontuchtige handelingen» vervangen door: seksuele handelingen. 

Ingetrokken 
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Artikelen I en II 

15 (De Roon) 
De indiener van dit amendement is van oordeel, dat de strafbaarstelling van het plegen 
van ontuchtige handelingen met dieren, een hogere strafmaat verdient. 
Bovendien is hij van oordeel, dat degenen die zich schuldig maken aan de misdrijven, 
genoemd in het voorgestelde artikel 254a van het Wetboek van Strafrecht, het plegen van 

ontuchtige handelingen met dieren bevorderen. Zeker daar waar pornografisch materiaal 
met afbeeldingen van ontuchtige handelingen waar een mens en een dier zijn betrokken of 
schijnbaar zijn betrokken, met commerciële doeleinden wordt vervaardigd, verspreid enz., 

is er aanleiding om de rechter in staat te stellen deze daders, die handelen met 
winstoogmerk, stevig aan te pakken. Het behoort niet zo te zijn, dat personen uit de 
bedrijfstak die dierenporno met winstoogmerk en op grote schaal produceren, verhandelen 
enz., met een lager strafmaximum worden bedreigd dan bij voorbeeld een persoon die 

eenmalig een ontuchtige handeling met een dier heeft gepleegd. De strafmaat dient 
zodanig te zijn, dat het voor de daders die commerciële bedoelingen hebben, een stuk 
minder aantrekkelijk wordt om zich met deze misdrijven tegen de zeden in te laten. 

Verworpen. Voor: SGP, PVV en het lid Verdonk 

 

 

Onderdelen I en II  

Onderdeel IV, Artikel IIA 

11  subamendement 14 (Ouwehand) 

Onderdeel I komt te luiden: 

Dit subamendement bewerkstelligt dat bij amendement nr. 11 niet langer wordt gesproken 
van «ontuchtige handelingen», maar van «handelingen die de seksuele integriteit van een 
dier aantasten. Dieren hebben namelijk recht op bescherming tegen inbreuken op hun 

seksuele integriteit, ongeacht de gedachte achter de handeling. Door het begrip 
«ontuchtige handelingen» te vervangen door «handelingen die de seksuele integriteit van 
het dier aantasten», wordt de bescherming van het dier centraal gesteld. Handelingen die 
de seksuele integriteit van een dier aantasten zijn slechts toegestaan indien deze 
aantoonbaar gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van het betreffende dier of de 
populatie. 

Verworpen. Voor: GroenLinks en de PvdD 

 

 

Considerans 

Artikelen I en II en IIA 

11 (Teeven en Ouwehand) 

De indieners van dit amendement zijn van mening dat het plegen van ontuchtige 
handelingen met dieren dient te worden aangemerkt als dierenmishandeling en een 
aantasting van het welzijn van het dier. Dit amendement beoogt het verbod op ontuchtige 
handelingen met dieren vanuit het uitgangspunt van de bescherming van het dier binnen 
de daartoe meest geschikte wet- en regelgeving te brengen. Onder «ontuchtige 
handelingen met dieren», in het voorgestelde artikel 36, tweede lid, sub a, wordt 
uitdrukkelijk ook begrepen het vervaardigen van een afbeelding – of een gegevensdrager, 

bevattende een afbeelding – van een seksuele gedraging, waarbij een dier is betrokken. 
Indieners menen dat het uitgangspunt de bescherming van het dier dient te zijn en dat 
dientengevolge strafbaarstelling plaats dient te vinden binnen het kader van de 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna: GWWD). Dit in tegenstelling tot 
strafbaarstelling in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht ter bescherming van de goede 
zeden. Voor de bestraffing van seks met dieren hoeft dientengevolge niet te worden 
aangetoond dat sprake is van letsel, pijn of gezondheidsschade aan het dier. 

Bovendien resulteert de strafbaarstelling in artikel 36 GWWD in een hogere strafmaat. 
Waar het voorstel van wet van het Lid Waalkens spreekt van een strafbedreiging van 1 jaar 
en zes maanden of geldboete van de vierde categorie voor het plegen van ontuchtige 
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handelingen met dieren, zal door onderhavige wijziging de strafmaat maximaal ten hoogste 
drie jaren of een geldboete van de vierde categorie zijn (artt. 121, eerste lid, juncto 122, 

eerste lid, GWWD). 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD, D66, VVD en het lid Verdonk  

 

 

Moties 

 

12 (Ouwehand) over een inventarisatie van ethische vraagstukken inzake 

voortplantingstechnieken in de veehouderij  
Afgevoerd van de agenda 
 
13 (Ouwehand en Van Velzen) over waarborging van het handhavingsniveau van de AID op 
het huidige niveau 
Verworpen. Voor:  SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en PVV 
 


