
Amendementen zijn in de 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.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28020  Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met 

een verbod op de drijfjacht 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 26 maart 2002 met 
algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel E 
14 (Stellingwerf en Swildens-Rozendaal) 
In het tweede lid wordt toegevoegd dat de één-op-één-methode alleen is toegestaan voorzover 
bepaald bij algemene maatregel van bestuur. Op deze wijze kan het toestaan van deze 
beperkte vorm van drukjacht aan voorwaarden worden gebonden. De bedoeling is dat in een 
algemene maatregel van bestuur duidelijk bepaald is, dat één-op-één uitsluitend kan worden 
toegepast indien er sprake is van noodzaak. Die noodzaak zal ook moeten blijken uit 
Faunabeheerplannen. 
Aangenomen, voor: GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie (74 leden voor en 73 leden 
tegen) 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel C 
10 (Poppe) 
Dit amendement zorgt ervoor dat de regels voor iedereen gelijk zijn. 
Verworpen, voor: SP  
 
Artikel I, onderdeel E 
9 (Van Gent en M.B. Vos) 
Dit amendement zorgt ervoor dat het afschieten van grofwild door middel van drijven in zijn 
geheel verboden wordt, inclusief de mogelijkheid van «drukjacht» die nu nog wel in het 
wetsvoorstel is opgenomen. De tekst van het wetsvoorstel laat namelijk de mogelijkheid 
open een vorm van drijfjacht uit te oefenen die in de praktijk niet wezenlijk zal verschillen 
van de drijfjacht die juist middels dit wetsvoorstel beoogd wordt te verbieden en die 
vergelijkbare bezwaren kent ten aanzien van de a-selectieve werking, de mate van verstoring 
en de kans op verwonding. 
Verworpen, voor: SP, Groenlinks en D66 
 
Artikel I, onderdeel I 
8 (Van Gent en M.B. Vos) 
Met dit amendement wordt beoogd expliciet in de wet vast te leggen dat het bijvoeren van 
grofwild door middel van het aanleggen van voederakkers verboden is. 
Verworpen, voor: SP, GroenLinks en D66 
 
 
 
MOTIES 
 
11 (Van Gent) over het aanwijzen van (zeer) bedreigde dier- en plantensoorten, die niet zijn 
opgenomen in de Habitatrichtlijn 
Ingetrokken 
 
12 (Van Gent) over het stimuleren van alternatieven voor afschot van wilde zwijnen en andere 
grote hoefdieren 
Verworpen, voor: SP en GroenLinks 
 
13 (Passtoors en Schreijer-Pierik) over het bevorderen van de inwerkingtreding van de wet 
met ingang van 1 januari 2003 
Verworpen, voor: VVD, CDA en SGP 
 
 


