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Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag
van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele
uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 30 juni 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I
8à 9
Artikel 28 van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de
Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en
seksueel misbruik (Trb. 2008, 58) (hierna: Verdrag) legt de verplichting op om te voorzien
in strafverzwarende omstandigheden bij de in het Verdrag strafbaar gestelde gedragingen.
Met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen en kinderpornografie, geregeld in artikel
18 en 20 van het Verdrag, zijn de strafverzwarende omstandigheden van artikel 28 van het
Verdra g gefragmenteerd of onvoldoende geregeld in het Wetboek van Strafrecht. Dit
amendement ziet op het op een eenduidige wijze regelen van de strafverzwarende
omstandigheden. In de formulering van deze strafverzwarende omstandigheden is ook acht
geslagen op art. 304 van het Wetboek van Strafrecht alsmede op de Wet van 12 juni 2009
tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht enz. welke per 1 juli 2009 in werking zal
treden.
Met algemene stemmen aangenomen.

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 à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 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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