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35 892 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren 
met het oog op de versterking en aanvulling van 
het instrumentarium ten behoeve van de 
opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke 
sanctionering van dierenmishandeling, 
dierverwaarlozing en overtreding van 
bepalingen inzake dierenwelzijn, 
dierengezondheid en het aanhitsen van dieren 
(Wet aanpak dierenmishandeling en 
dierverwaarlozing) 

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HAVERKORT C.S. TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101 

Ontvangen 25 januari 2023 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel III, onderdeel F, komt het voorgestelde artikel 8.11a, derde lid, 
te luiden: 

3. De maatregel kan voor de duur van het leven of voor een periode van 
ten hoogste dertig jaren worden opgelegd. 

Toelichting  

De samenleving heeft de verantwoordelijkheid dieren in bescherming te 
nemen tegen houders die zich schuldig hebben gemaakt aan dierenmis-
handeling en/of -verwaarlozing. Dierenmishandeling en/of -verwaarlozing 
leidt bovendien tot veel maatschappelijke onrust en tot gevoelens van 
onveiligheid. 

Dit amendement regelt dat het houdverbod en/of gebiedsverbod voor 
een door de rechter te bepalen tijd van maximaal 30 jaar dan wel voor 
levenslang kan worden opgelegd. 

Rechters moeten zoveel mogelijk vrijheid hebben om maatwerk te 
leveren. Volgens indieners kunnen strafverzwarende omstandigheden 
(bijvoorbeeld sadisme, langdurig lijden, meerdere dieren), (het risico van) 
recidive, de noodzaak om dieren te beschermen tegen extreem leed en 
het belang van het herstel van de rechtsorde een rechtvaardiging zijn voor 
een levenslang houdverbod en/of gebiedsverbod. 

1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.
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Het amendement wordt gewijzigd als gevolg van de ingediende nota 
van wijziging.2 

Haverkort 
Wassenberg 
Graus

2 Kamerstukken II 2021/22, 35 892, nr. 9.
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