Waalkens
Dieraangelegenheden. Zij heeft meegeschreven aan het
advies om bestialiteit strafbaar te stellen. Zij heeft zich in
dat artikel echter gebaseerd op het oude wetsvoorstel.
Met name in de tweede nota van wijziging heb ik
aangegeven dat ik niet seksuele handelingen maar
ontucht met dieren strafbaar wil maken. Zij gaat daaraan
helemaal voorbij. Dat is een beetje jammer. Wij hebben
haar daarop gewezen in de correspondentie. Ondertussen was het artikel al geplaatst. Het is in de context
geplaatst van een gedateerde setting. Dat is op zich
jammer.
Mevrouw Ouwehand zei dat wij na de jaren tachtig de
zedelijkheid weer terug krijgen in deze Kamer. Ik refereer
nog maar even aan het ’’moreel oerbesef’’ dat de heer
Van der Staaij meebracht. Als indiener doe ik recht aan
de positie van dieren en aan de zedelijkheidsaspecten.
Sociaal-ethische normen zijn niet statisch maar bewegen
zich in de tijd. Dat heb ik in mijn bijdrage nadrukkelijk
meegegeven. U zat er een beetje mee in uw maag en zag
het liever op een andere plek terugkomen. Daarom hebt
u uw afweging gemaakt zoals u die hebt gemaakt. Dit
laat onverlet dat ik uit uw woorden kan opmaken dat u
steun wilt verlenen aan het wetsvoorstel, ook als uw
amendement het niet haalt. Wij gaan niet terug in de tijd
maar anticiperen op en participeren in de virtuele wereld,
waarin dit soort perverse beelden wordt gemaakt onder
omstandigheden die wij allemaal niet willen.
Tegen de heer Van der Ham heb ik in een interruptiedebatje al gezegd: laat u niet opjagen door een initiatief
van een collega. U hebt de gelegenheid om met mij als
indiener in debat te gaan. Wij hebben het even gehad
over hoe groot het probleem is. Ik heb gerefereerd aan
de mailtjes van een aantal kinderboerderijen: jongens,
pak dit op, wij weten wie het heeft gedaan maar wij
kunnen er niets aan doen omdat het op dit moment niet
strafbaar is. Ik zal ook nog eens – maar misschien is uw
spamfilter daarvoor zo gevoelig – bij één van de
hoofdmededingers van De Gouden Kooi op de website
kijken om eens gewaar te worden dat zelfs in heel
publieke uitzendingen websites worden gebruik waarvan
je ook pukkeltjes krijgt.
Tot slot wil ik de leden bedanken voor hun inbreng,
warme woorden en steun, maar ook voor hun kritische
opmerkingen. Ik wil ook de minister van Justitie
bedanken, omdat hij bereid is zijn steun te verbinden aan
dit wetsvoorstel. De ambtelijke ondersteuning die ik heb
genoten, heb ik zeker nodig gehad. Ik wil graag dank
toezwaaien aan degenen die daaraan hebben meegewerkt. Ik bedank ook mijn eigen medewerkers, die mij
tijdens dit hele proces hebben bijgestaan. Ik ben
Kamerlid en medewetgever, maar ik wil toch graag ook
mijn eigen medewerkers in de dank betrekken.
(geroffel op de bankjes)
De algemene beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Ik hoop dat de reactie van het kabinet op
de beide ingediende moties aanstaande maandag bij ons
kan zijn, zodat wij dinsdag over het wetsvoorstel, de
amendementen en de moties kunnen stemmen.
Sluiting 22.45 uur
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Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:
1. de volgende brieven:
een, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de agenda van de
Europese Raad (21501-20, nr. 386);
een, van de minister van Justitie, inzake antwoorden
op vragen van de leden Van der Ham, Bosma en Teeven
(31200-VI, nr. 169);
twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, te weten:
een, inzake aanbieden brief aan de president van de
Algemene Rekenkamer (29628, nr. 94);
een, inzake beantwoording van schriftelijke vragen van
de leden Van Haersma Buma en Koopmans (31200-VII,
nr. 69);
een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, inzake Beleidsdoorlichting Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (31511);
een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, ten geleide van conceptbesluit inrichting
Evaluatie en de adviescommissie Passend Onderwijs
(31497, nr. 2);
een, van de minister van Financiën, over oorzaken van
de internationale voedselcrisis (21501, nr. 385);
vier, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, te weten:
een, over de stand van zaken Probo Koala (22343,
nr. 194);
een, inzake kabinetsstandpunt advies van de Advies Raad
gevaarlijke Stoffen (29383, nr. 110);
een, inzake classificeren van grond en baggerspecie als
afvalstof (30015, nr. 25);
een, over het formeel regelen voor de Leefomgeving
(31201, nr. 40):
twee, van de minister voor Wonen, Wijken en
Integratie, te weten:
een, inzake reactie rapport van Human Rights Watch
(29700, nr. 56);
een, over afschaffing kerstfeest voor het personeel van
het Openbaar vervoerbedrijf Amsterdam (31200-XVIII,
nr. 68);
twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te
weten:
een, over de stand van zaken Maliebaanspoor (29984,
nr. 140);
een, over milieuzonering voor personenauto’s invoeren
in Amsterdam (31305, nr. 38);
een, van de minister en staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat, over verlenging van OV-ambassadeur
mevrouw Van Nieuwenhoven (23645, nr. 222);
twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:
een, over de Toekomstvisie Taxi (25910, nr. 86);
een, over de nota Waterveiligheid (27625, nr. 120);
drie, van de minister van Economische Zaken, te
weten:
een, inzake antwoorden op vragen van het lid Aptroot
(28479, nr. 35);
een, ten geleide van aanbieding Industriebrief Industrie:
een wereld van oplossingen (29826, nr. 32);
een, inzake advies over het wetsvoorstel Wijziging van
de Elektriciteitswet (31374, nr. 28);
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twee, van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, te weten:
een, over de uitkomsten onderzoek naar illegale vangst
van zalm, zeeforel en anderen trekvissen (29664 en
29675, nr. 16);
een, over de 60ste conferentie Internationale Walvisvaart
(31200-XIV, nr. 226);
een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake het advies Evenwichtig Ondernemingsbestuur (31083, nr. 22);
een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, ten geleide van afschrift van brief van de
commissie nadeelcompensatie (27659, nr. 101);
een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, over het plan voor dementiezorg
(25424, nr. 68);
twee, van de minister voor Jeugd en Gezin, te weten:
een, over de visie toekomst Glen Mills School (29815 en
24587, nr. 143);
een, over de voortgang van aanpak van de wachtlijst in
de provinciale jeugdzorg (29815, nr. 145).
Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de minister van Financiën, ten geleide van
Voorstel van wet houdende wijziging van enige
belastingwetten;
een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake
reactie op brief Vecht voor tunnels Muiden en Weesp.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan
de betrokken commissies en niet te drukken.
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