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Voorwoord 
 
In de eerste plaats wens ik enige toelichting te geven bij de keuze voor dit, op zijn minst 
gezegd, niet voor de hand liggend onderwerp van deze masterproef.  
Bij het doornemen van de voorgestelde onderwerpen viel mijn blik onmiddellijk op seksueel 
normoverschrijdend gedrag. Dit algemene kader herbergde verschillende soorten van 
dergelijk gedrag, maar ik was op slag geïntrigeerd door bestialiteit. Mijn nieuwsgierigheid 
was gewekt. Ik vroeg mij af of dergelijk gedrag al dan niet strafbaar was, en zo ja, op welke 
manier dit verbod omschreven wordt, hoe hoog de straffen liggen, …  Al snel kwam ik tot de 
conclusie dat dit het onderwerp was waar ik mij gedurende anderhalf jaar in wou verdiepen. 
Ik wou de kans grijpen om mijn grenzen te verleggen en een onderzoek te voeren naar een 
onderwerp dat toch in ruime mate taboe is. Ook speelde het feit dat ik een grote 
dierenliefhebber ben een grote rol in het maken van deze keuze. 
 
Op deze plaats mag ook een woord van oprechte dank niet ontbreken. Vele mensen hebben 
mij op verschillende manieren bijgestaan en geholpen bij de totstandkoming van deze 
masterproef. 
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor Professor Gert Vermeulen voor de 
begeleiding gedurende het voorgaande anderhalve jaar. 
Verder wens ik mijn vrienden en familie te bedanken voor de onvoorwaardelijke steun 
gedurende deze periode. 
Tot slot bedank ik iedereen die mij te woord heeft gestaan en die inging op mijn verzoeken tot 
informatie. Zonder deze mensen zou ik niet in staat geweest zijn dit werk in deze vorm af te 
leveren. Deze dank gaat meer bepaald uit naar Mevr. Krista van Velzen, Tweede Kamerlid en 
Dhr. Paul Peters, Eerste Kamerlid, zijnde twee Nederlandse politici die mij wegwijs hebben 
gemaakt in de Nederlandse regelgeving; naar GAIA-voorzitter Dhr. Michel Vandenbosch, 
voor het geven van een toelichting betreffende de rol van GAIA in deze problematiek; en tot 
slot naar alle politiemensen, Procureurs des Konings en Voorzitters van de rechtbanken van 
eerste aanleg die mij inlichtingen hebben verschaft betreffende hun ervaring met bestialiteit 
en dierenpornografie. 
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Inleiding 
 
1. Sinds mensenheugenis leven mens en dier nauw met elkaar samen. De relatie tussen beide 
levende wezens en de plaats van het dier in de maatschappij is echter in de loop der jaren 
enorm geëvolueerd. 
 
In de oertijd was de relatie tussen mens en dier vooral gebaseerd op overleving: de mens had 
de dieren nodig om in zijn bestaan te kunnen voorzien. Een dieet van bessen en vruchten 
bevatte te weinig voedingswaarde, aldus had men nood aan het vlees en aan de 
lichaamssappen van dieren om te beschikken over voldoende energie. De warme vacht van de 
dieren bood een broodnodige bescherming tegen de koude.  
Al snel bleek dat de mens een dier niet enkel zag als voedingsmiddel of als grondstof voor 
kledij. Men zag in dat een dier ook een ideaal transportmiddel kan zijn. Rond de 
middeleeuwen was het paard voor de mens even belangrijk als een auto dat de dag van 
vandaag is, en was een man even gefascineerd door de aanblik van een paard met krachtige 
benen als hij nu is door de aanblik van een sportwagen met bulderende motor.  
Dieren werden echter niet enkel aangewend voor transportdoeleinden, ze waren ook ideale 
werktuigen. De mens maakte handig gebruik van de dierlijke kracht om zijn landen om te 
ploegen. 
Maar ook werden dieren met steeds meer respect, en in sommige culturen zelfs met ontzag 
behandeld. Denken we maar aan de heilige katten in het oude Egypte, en de heilige koeien in 
India. 
Reeds vroeg ging de mens over tot de domesticatie van dieren. Ze werden door middel van 
selectie en fokken zodanig van eigenschappen veranderd dat ze steeds meer aangepast raakten 
aan het leven dichtbij en in dienst van de mens. Al snel werd de functie van het dier op deze 
manier uitgebreid van het enkel leveren van voedsel en het verrichten van arbeid, tot het 
houden van gezelschap. Dieren werden in vele huishoudingen opgenomen en vonden hun 
vaste plaats als huisdier. 
De dag van vandaag worden deze dieren vaak gezien als lid van de familie. Huisdieren 
krijgen en geven veel liefde, er is een band van wederzijdse affectie en genegenheid tussen 
het baasje en zijn trouwe dierlijke metgezel. Vele baasjes gaan voor hun troetels door het 
vuur. Ook worden onze huisdieren meer en meer ‘opgewaardeerd’ naar de mensheid. Hierbij 
kunnen we denken aan het bestaan van vele accessoires, voornamelijk voor honden: jasjes, 
hoedjes, bedjes,… Zelfs valium voor depressieve huisdieren is een gat in de markt. De mens 
heeft er werkelijk alles voor over om zijn geliefde huisdier gelukkig te maken. 
 
2. Maar niet alleen in familieverband komt deze dierenliefde tot uiting, ook op grotere schaal 
groeit steeds meer het bewustzijn van het feit dat dieren levende wezens zijn die met liefde en 
respect dienen behandeld te worden. De maatschappij is het stadium gepasseerd waarbij men 
dieren louter ziet als voedsel of werkkracht. Men is zich bewust geworden van het feit dat ook 
dieren gevoelens hebben, pijn kunnen lijden, en dat ook zij dienen beschermd te worden tegen 
de gewelddaden van de mens. Dit collectieve bewustzijn uit zich in het oprichten van allerlei 
dierenrechtenorganisaties, maar ook beleidsmatig in het creëren van een wet ter bescherming 
van het welzijn van dieren in 1986. 
 
3. We houden dus van onze dieren, en we nemen aan dat zij ook van ons houden. We gaan 
deze liefde ook gaan uiten: een knuffel hier, een aaitje daar. Vele baasjes geven onschuldige 
kusjes aan hun hond of kat, en staan toe dat hun trouwe viervoeters hun affectie uiten door het 
geven van likjes. 
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4. Maar wat als deze dierenliefde nu net iets te ver gaat en de grens van de onschuldige kusjes 
overschrijdt? Wat als mensen hun affectie jegens dieren gaan uiten op een manier waarop 
normaal enkel partners hun liefde voor elkaar tonen? Wat als mensen, zij het nu uit 
dierenliefde, dan wel als pure bevrediging van de seksuele lusten, dieren verkiezen boven 
mensen? 
Meer bepaald: wat indien men overgaat tot het hebben van seks met dieren, tot bestialiteit?  
 
In dit werkstuk zal voorgaande vraagstelling worden onderzocht. Er zal een onderzoek 
gebeuren naar de manier waarop de maatschappij omgaat met mensen die overgaan tot het 
hebben van geslachtsgemeenschap met dieren. 
 
Alvorens we kunnen overgaan tot het voeren van dit onderzoek, is uiteraard vereist dat men 
weet wat de begrippen bestialiteit en dierenporno precies inhouden. Er bestaat namelijk heel 
veel verwarring en onduidelijkheid omtrent deze begrippen, en dan voornamelijk omtrent het 
begrip bestialiteit. Ook is het aangewezen te wijzen op de gevolgen van seks met dieren voor 
zowel mens als dier, teneinde een idee te krijgen van de ernst van deze problematiek. Maar 
ook belangrijk is te beseffen dat de visie op bestialiteit niet altijd geweest is wat ze nu is, en 
dat, hoewel we dit niet beseffen, onze cultuur vanaf haar ontstaan doordrenkt is van 
bestialiteit. 
Deze punten zullen in een eerste hoofdstuk besproken worden. 
 
Er zal in de eerste plaats onderzocht worden hoe bestialiteiten in België beteugeld worden.  
Hierbij mag uiteraard niet voorbijgegaan worden aan de zaak “Freki”, zijnde de zaak die in 
ons land rechtstreekse aanleiding was tot de strafbaarstelling van bestialiteit. Deze zaak, met 
haar ophefmakende uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen, zal besproken worden in 
hoofdstuk twee. 
 
In het derde hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de reactie van overheidswege op 
voorgaand arrest. Deze reactie leidde tot de invoering van een expliciet verbod van 
bestialiteit. Er zal ingegaan worden op de weg die werd afgelegd om te komen tot deze 
expliciete strafbaarstelling. Dit wordt gedaan door het bestuderen en ontleden van de twee 
cruciale wetsvoorstellen die tot de strafbaarstelling hebben geleid. Vervolgens wordt 
stilgestaan bij het eindresultaat. 
 
Er wordt in deze masterproef buiten de grenzen van de enkele strafbaarstelling van de dader 
van bestialiteiten getreden. Niet alleen dierenseks wordt onderzocht, ook de problematiek van 
de dierenpornografie, zijnde bewegende beelden of statische afbeeldingen waarop bestiale 
gedragingen worden vastgelegd, wordt onder de loep genomen. Er zal worden nagegaan op 
basis van welke wetgeving dergelijke pornografie kan beteugeld worden, en welke 
gedragingen en personen precies strafbaar zijn. 
Deze problematiek wordt behandeld in een vierde hoofdstuk. 
 
Na een bespreking van de aanleiding tot de expliciete strafbaarstelling van bestialiteit, van de 
weg naar de directe criminalisering van dit fenomeen, en van de regeling inzake 
dierenpornografie, wordt overgegaan tot een korte praktijkstudie. Er zal onderzocht worden of 
de besproken wetten in de praktijk al dan niet toegepast worden en of ze een efficiënt middel 
vormen om de strijd aan te gaan met mensen die overgaan tot bestialiteit of tot het stellen van 
handelingen inzake dierenpornografie. 
Dit onderzoek wordt gevoerd in hoofdstuk vijf. 
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Teneinde een concreet antwoord te vinden op de vraag hoe efficiënt de Belgische regelgeving 
inzake bestialiteit en dierenpornografie is, is het aangewezen buiten de grenzen van ons land 
te treden. Door een antwoord te zoeken op de vraag hoe men in het buitenland optreedt tegen 
geslachtsgemeenschap met dieren en dierenporno, worden we in staat gesteld onze eigen 
regelgeving te evalueren. 
Dit rechtsvergelijkend onderzoek zal gevoerd worden in hoofdstuk zes. 
 
In het zevende hoofdstuk wordt de kans gegrepen om een kritische blik te werpen op de 
Belgische aanpak betreffende bestialiteit en dierenpornografie, en dit in het licht van alle 
vaststellingen die volgen uit de vorige hoofdstukken. 
 

Tot slot zal er overgegaan worden tot het formuleren van een algemene conclusie betreffende 
de Belgische regelgeving inzake bestialiteit en dierenpornografie. 
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Hoofdstuk 1: 

Bestialiteit en dierenpornografie: Situering van de 

probleemstelling 
 
1.1. Inleiding 
 
5. Vooraleer we kunnen ingaan op de problematiek en de huidige regelingen betreffende de al 
dan niet strafbaarstelling van bestialiteiten en dierenpornografie, is het noodzakelijk duidelijk 
weer te geven wat de fenomenen “bestialiteit” en “dierenporno” precies inhouden en in welke 
sfeer de huidige discussies kaderen. Een bespreking van een bepaalde probleemstelling is 
namelijk pas mogelijk wanneer men een volledig en helder beeld heeft over het te behandelen 
onderwerp. 
 
6. Er heerst bij de bevolking veel onduidelijkheid en verwarring omtrent voorgaande 
begrippen, maar vooral omtrent het begrip “bestialiteit”. Ofwel weet men niet wat bestialiteit 
is, ofwel gaat men het verwarren met sodomie. Daarom lijkt het mij in de eerste plaats 
aangewezen een duidelijke, niet mis te verstane omschrijving te geven van het begrip 
bestialiteit, en deze term af te lijnen tegenover verwante begrippen zoals zoöfilie en sodomie. 
Ook wordt aangegeven wat in het kader van deze masterproef dient begrepen te worden onder 
het begrip “dierenporno”. 
 
7. Na het definiëren van voorgaande begrippen wordt overgegaan tot een algemene 
bespreking van bestialiteit als maatschappelijk verschijnsel. 
 
Het is in de eerste plaats noodzakelijk te beseffen dat bestialiteit een verschijnsel van alle 
tijden is. Het zou naïef zijn te geloven dat seks met dieren een modern gegeven is. Men zou 
verkeerdelijk tot deze vaststelling kunnen komen door alle aandacht die de dag van vandaag 
uitgaat naar dierenbescherming en dierenwelzijn. Deze aandacht is de uiting van het besef dat 
dieren meer zijn dan louter voedsel of bruikbare werkkracht. Het zijn levende wezens met 
gevoelens. Ze zijn vaak weerloos en dienen beschermd te worden tegen de gewelddadige 
uitspattingen van de mens. Bestialiteit wordt door de maatschappij gezien als dergelijke 
uitspatting. Het wordt niet meer aanvaard dat de mens genoegdoening van zijn seksuele lusten 
gaat zoeken bij dieren.  
Maar het is niet omdat geslachtsgemeenschap met dieren huidig openbaar afgekeurd wordt en  
omdat er openlijk debatten over gevoerd worden, dat seks met dieren vroeger niet voorkwam. 
Seks met dieren is zo oud als de wereld.  
 
Ook zijn we de dag van vandaag in onze cultuur omringd door bestialiteit, ook al beseffen we 
dit soms zelf niet. Dit wordt aangetoond door het geven van enkele voorbeelden. 
 
8. Een volgend aandachtspunt dat nauw aansluit bij de voorgaande vaststelling dat het stellen 
van seksuele handelingen met dieren een verschijnsel van alle tijden is, is de manier waarop 
de maatschappij omgaat met dergelijke gedragingen. Huidig wordt het niet meer aanvaard, 
vele landen gaan over tot strafbaarstelling. Maar dit was niet altijd zo. In de loop der jaren is 
de visie op seks met dieren geëvolueerd, en hier hangt de al dan niet strafbaarstelling ervan 
mee samen. Om de recente ontwikkelingen inzake de strafbaarstelling van bestialiteit goed te 
kunnen vatten, is het noodzakelijk een kort historisch overzicht te geven van de manier van 
bestraffing van bestialiteit. 
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9. Tot slot wordt gewezen op het feit dat bestialiteit niet zonder risico is. Seks met dieren 
brengt gevaren met zich mee, en dit zowel voor de mens als voor het dier. 
 
 
1.2. Begripsverwarring 
 
10. In de praktijk worden de termen bestialiteit, zoöfilie en sodomie vaak door elkaar 
gebruikt. Het is belangrijk erop te wijzen dat deze begrippen nochtans elk een verschillende 
betekenis hebben. 
 
Wat deze termen wel gemeen hebben, is dat ze alle drie gekwalificeerd worden als parafilie.  
Als we het begrip “parafilie” ontleden, komen we tot twee Griekse woorden: para en filie. 
Para betekent ‘naast’, filie is ‘liefde’. Letterlijk vertaald: liefde voor iets ernaast. De term 
slaat dus op het voelen van liefde voor een object waarvan men vindt dat het niet normaal is 
dat men er liefde of seksuele lust voor voelt.1 Het is elk deviant seksueel gedrag, elke seksuele 
opwinding die afwijkt van de normale gedragingen.2 
Parafilieën zijn krachtens het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), 
een omvattend werk dat psychische stoornissen classificeert, “terugkerende, seksueel intens 

opwindende fantasieën, impulsen of gedragingen, die prototypisch betrekking hebben op niet-

menselijke objecten, op het lijden of vernederen van zichzelf of van een persoon, en/of 

kinderen of andere niet-instemmende personen”.
3
  

Voorgaande drie termen worden in dit handboek geplaatst onder de restcategorie, zijnde een 
categorie van seksuele afwijkingen die minder vaak voorkomen dan de acht klassieke 
afwijkingen (exhibitionisme, fetisjisme, frotteurisme, pedofilie, seksueel masochisme, 
seksueel sadisme, transvestitisme en voyeurisme).4 
 
Zowel sodomie, zoöfilie als bestialiteit impliceren aldus afwijkend seksueel gedrag. Toch 
dekken deze begrippen elk een verschillende lading. 
 
Sodomie is de meest omvattende, maar ook de meest verouderde term.  
Het woord is afkomstig van de stad Sodom. God verdoemde deze Bijbelse stad tot 
verwoesting als straf voor alle seksuele losbandigheden die zich binnen de stadsmuren 
afspeelden.5 
Oorspronkelijk werd ook homoseksualiteit als sodomie beschouwd. Homoseksualiteit werd 
namelijk gezien als zijnde tegennatuurlijk, het is seks waar geen voortplanting bij mogelijk 
is.6 De dag van vandaag worden homoseksuele relaties niet meer bestempeld als sodomie. 
Van Dale geeft als definitie: “Seksuele gemeenschap van een mens met een dier. Verouderd: 

homoseksualiteit”.7  

                                                 
1 http://members.home.nl/dannykostons/parafilie%EBn.htm; http://mens-en-
gezondheid.infonu.nl/seksualiteit/27431-zoofilie-en-bestialiteit-seks-met-dieren.html  
 (consultatie 31 januari 2010). 
2 http://www.e-gezondheid.be/parafilie/medische-encyclopedie-960-8770.htm (consultatie 31 januari 2010). 
3 http://members.home.nl/dannykostons/parafilie%EBn.htm (consultatie 31 januari 2010). 
4 http://members.home.nl/dannykostons/parafilie%EBn.htm; http://www.e-gezondheid.be/parafilie/medische-
encyclopedie-960-8770.htm (consultatie 31 januari 2010). 
5 M. DEKKERS, Lief dier. Over bestialiteit, Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Contact, 1992, 223p, 134. 
6 http://nl.wikipedia.org/wiki/Sodomie (consultatie 31 januari 2010). 
7 http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=sodomie (consultatie 31 januari 2010). 
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Ondanks deze beperkte definitie is algemeen aanvaard dat sodomie meer is dan seks met 
dieren, dat het een begrip is dat vele ladingen dekt. Het omvat een hele reeks afwijkende en 
ongeoorloofde seksuele handelingen, waaronder seks met dieren, anale seks, pedofilie,…8  
 
Een zoöfiel is een persoon die een seksuele voorkeur heeft voor dieren. Zoals een hetero zich 
enkel seksueel aangetrokken voelt tot personen van het andere geslacht, voelt een zoöfiel zich 
alleen maar aangetrokken tot dieren. Maar het blijft bij deze emotionele, affectieve binding en 
seksuele aantrekkingskracht, er wordt bij zoöfilie niet overgegaan tot geslachtsgemeenschap 
met het dier.  
Het uiten van liefde en affectie, en het tonen van genegenheid voor het dier is prioriteit, 
dierenliefde staat op de eerste plaats, en niet het zoeken naar seksuele genoegdoening. In de 
meeste gevallen is een zoöfiel op zoek naar een betere levensgezel dan de mens. In het dier 
herkent hij eigenschappen die in zijn ogen bij mensen ontbreken: onvoorwaardelijke liefde en 
eeuwige trouw.9 
 
Bestialiteit tot slot, gaat een stap verder dan zoöfilie. Het betreft de gevallen waar effectief 
wordt overgegaan tot seksuele betrekkingen met een dier. Er wordt algemeen gesteld dat een 
persoon die overgaat tot bestialiteit in de eerste plaats zijn seksuele lusten wil bevredigen, en 
het welzijn van het dier van ondergeschikt belang acht. Dit wordt echter door de personen die 
seks met dieren hebben ten stelligste betwist. 10 
De seksuele betrekkingen kunnen uit een hele reeks handelingen bestaan, van manuele of 
orale bevrediging van het dier, tot penetratie van het dier door een man of penetratie van een 
man of een vrouw door een dier. 
 
In dit werkstuk wordt voorgaande ruime definitie van bestialiteit gehanteerd. Soms zal 
gesproken worden over ‘geslachtsgemeenschap’, ‘seks’, ‘copulatie’ of ‘coïtus’ met dieren, 
maar hierbij moet men steeds in het achterhoofd houden dat met deze termen niet alleen de 
werkelijke penetratie bedoeld wordt, maar alle mogelijke, zonet uiteengezette, seksuele 
handelingen met dieren. 
 
11. De term “dierenpornografie” wordt regelmatig aangewend om aan te geven dat men 
spreekt over dieren die onderling seks hebben. In deze masterproef wordt deze invulling niet 
gehanteerd. Dierenporno wordt hier gedefinieerd als “bewegende beelden of statische 
afbeeldingen waarop bestiale gedragingen worden vastgelegd”. Het betreft dus enkel beelden 
of afbeeldingen waarop te zien is hoe een mens seksuele handelingen stelt met een dier, en 
niet afbeeldingen waarop de gemeenschap tussen dieren onderling is vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 http://nl.wikipedia.org/wiki/Sodomie (consultatie 31 januari 2010). 
9 http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/seksualiteit/27431-zoofilie-en-bestialiteit-seks-met-dieren.html 
(consultatie 31 januari 2010). 
10 http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/seksualiteit/27431-zoofilie-en-bestialiteit-seks-met-dieren.html 
(consultatie 31 januari 2010). 
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1.3. Bestialiteit: Een verschijnsel van alle tijden 
 
12. Zoals reeds gezegd, is bestialiteit zo oud als de wereld. Reeds zo lang mens en dier samen 
op aarde leven, zo lang stellen die mensen seksuele handelingen met die dieren. Ook al is men 
er vaak zwijgzaam over, toch kan men niet om de voorgaande vaststelling heen. In onze 
geschiedenis zijn vele elementen aanwezig van copulatie tussen mens en dier, onze 
hedendaagse cultuur is er vanaf haar oorsprong mee doordrenkt. 
 
13. In de Griekse mythologie kan men niet om bestialiteiten heen. Seksuele betrekkingen 
tussen mens en dier zijn er schering en inslag. 
 
Een van de bekendste verhalen is dit van Leda en de zwaan. Niemand minder dan Zeus was in 
de ban van Leda haar schoonheid, hij moest en zou haar hart veroveren. Hij nam de gedaante 
aan van een zwaan, die zogezegd achtervolgd werd door een adelaar. Als doodsbange prooi 
zocht de goddelijke zwaan beschutting in Leda haar schoot, en deze laatste bood hem dan ook 
een veilig onderkomen. Uit deze barmhartige daad vloeide een van de meest tot de 
verbeelding sprekende paringen uit de geschiedenis voort. Als gevolg van deze copulatie 
legde Leda, koningin van Sparta, twee eieren. Uit het ene werd de mooie Helena geboren, 
wiens schoonheid leidde tot de Trojaanse oorlog, uit het andere de tweeling Pollux en 
Castor.11 
Een tweede bekende figuur is de god van het woud, Pan. Hij was er niet vies van om 
bevrediging van zijn seksuele lusten te gaan zoeken bij zijn geiten. Pan was echter half geit 
(poten en hoorns) en half mens (bovenlijf). Hier kunnen we dus zowel spreken van seks 
tussen de soorten onderling, als van bestialiteit. 
Uiteindelijk is er nog het bekende verhaal van Europa en haar stier. Zeus had weer eens zijn 
oog laten vallen op een mooie stervelinge. Om Europa te schaken vermomde hij zich in een 
prachtige witte stier. Uit hun verbintenis werd koning Minos geboren.12 De vrouw van koning 
Minos, Pasiphaë, werd op haar beurt verliefd op een witte stier. Via een list slaagde zij er in 
de liefde met haar stier te bedrijven. Maar deze paring bracht geen prachtige kinderen teweeg. 
Pasiphaë schonk het leven aan de Minotaurus, een wezen met het lichaam van een man, en de 
kop van een stier. De basis van de angst om gedrochten te baren als gevolg van seks met een 
dier was gelegd.13 
 
14. Ook in het christendom is de god eens als een dier verschenen voor een stervelinge. Het 
was God, in de gedaante van een duif, die aan Maria meedeelde dat zij binnen de negen 
maand een kind zou baren. Voor wie tussen de lijntjes leest, is het duidelijk dat het 
christendom gefundeerd is op bestialiteit, de Heiland is geboren uit een maagd en God, in de 
gedaante van een duif.14 
 
15. Bestialiteit bleef echter niet beperkt tot verhaaltjes. Ook in het echte leven werd doorheen 
de geschiedenis overgegaan tot bestialiteit. 
 
Er is bewijs dat men reeds in het Bronzen tijdperk (2000 voor Christus) overging tot seks met 
dieren. In Zweden heeft men rotsschilderingen uit die tijd ontdekt waar duidelijk de penetratie 
van een dier door een man werd afgebeeld.15  

                                                 
11 M. DEKKERS, Lief dier. Over bestialiteit, Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Contact, 1992, 223p, 12-13. 
12 http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(mythologie) (consultatie 1 februari 2010). 
13 M. DEKKERS, o.c., 87. 
14 M. DEKKERS., o.c.,15. 
15

 M. DEKKERS, o.c., 22; http://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6filie (consultatie 1 februari 2010). 
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Op verschillende Egyptische graftomben zijn afbeeldingen van coïtus met dieren aangebracht. 
Dit, en de voorstelling van verschillende goden met een mensenlichaam en een dierenhoofd 
wijst erop dat ook deze cultuur vertrouwd was met bestialiteit.16 
 
Ook bij de oude Grieken zijn afbeeldingen van bestialiteit ontdekt: op een aardewerken vaas 
die dateert van 250 voor Christus is te zien hoe een jonge man een gans berijdt.17 Griekse 
tonelen beeldden vaak mythen uit, en men was er niet vies van om de geslachtsgemeenschap 
tussen het goddelijke dier en de mens na te spelen, zij het nu met een gewoon dier.18 
 
In het oude en machtige Rome was bestialiteit alom aanwezig. Zo bestonden er bordelen waar 
men seks met dieren kon beleven. De bordelen droegen de naam van de diersoorten die ter 
beschikking van de menselijke lusten stonden.19 Ook konden voyeurs samenkomen in het 
colosseum om tijdens de spelen het samenspel tussen mens en elke mogelijke diersoort te 
bekijken: stieren, giraffen, luipaarden, slangen, zebra’s, honden, apen, … Vaak waren meisjes 
of maagdelijke jonge vrouwen de “uitverkorenen”. Het was niet uitzonderlijk dat de dieren na 
de daad de toestemming kregen hun seksuele partner te doden.20 
 
Uit het oude Amerika is aardewerk van de Chimu- en Mochica- indianen bewaard gebleven. 
Op de vazen en potten staan allerlei seksuele handelingen afgebeeld, waaronder ook seksuele 
handelingen met dieren.21 
 
Bewijs van bestialiteit in de middeleeuwen wordt vooral geleverd door de rechtbankverslagen 
van die tijd. Er wordt nauwkeurig omschreven welke persoon met welk dier welke seksuele 
betrekkingen stelde.22 
 
Ook ten tijde van oorlog werd vaak overgegaan tot bestialiteit, dit wegens gebrek aan 
vrouwen. Zo is een geval bekend van een foerier die zijn lusten botvierde op eenden. Door 
hen te onthoofden kwam hij tot zijn climax. Om geen voedsel verloren te laten gaan, werden 
de dieren in kwestie gebraden, en als avondmaal voorgeschoteld aan de onderofficieren.23 
 
16. De dag van vandaag zijn we omringd van bestialiteit, in onze kunst en cultuur, ook al 
beseffen we dit niet altijd. Een aantal voorbeelden zullen deze stelling staven. 
 
Vele kunstenaars waren betoverd door het verhaal van Leda en de zwaan, en zagen het als de 
ultieme uitdaging om de schoonheid van Leda en de magie van de paring op het doek vast te 
leggen. Deze kunstenaars waren niet de minste: zowel Leonardo da Vinci als Michelangelo, 
maar nog vele anderen poogden dit verhaal zo goed mogelijk af te beelden. Zelfs in de 
twintigste eeuw dient de overlevering van Leda en haar zwaan nog als inspiratiebron voor 
vele kunstenaars, waaronder Salavador Dali.24 Dit zijn nog steeds geprezen kunstwerken, 
doch beseffen niet veel mensen dat bestialiteit er het voorwerp van is. 

                                                 
16 R. BULTERIJST, Een blik op zoöfilie, zoöseksualiteit en bestialiteit: wat als seks onze soort overschrijdt?, 

onuitg., licentiescriptie klinische psychologie Universiteit Gent, 1997, 82p., 10-11. 
17 M. DEKKERS, o.c., 21-22. 
18 M. DEKKERS, o.c., 22. 
19 http://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6filie (consultatie 1 februari 2010). 
20 R. BULTERIJST, o.c., 13. 
21 M. DEKKERS, o.c., 22-23. 
22 Hier wordt in een volgend punt dieper op ingegaan, zie randnummer 23. 
23 M. DEKKERS, o.c., 25. 
24 http://www.tijdruimte.nl/artikelen/oudheid/Leda.htm (consultatie 1 februari 2010). 
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Op het €2-muntstuk van Griekenland staat de ontvoering van Europa door de goddelijke stier 
afgebeeld.25 
 
Er bestaan talloze afbeeldingen, schilderijen, glas-in-lood-ramen van Maria met de duif, of 
van een naakt meisje met een eenhoorn in haar schoot. 
 
Het beroemde ballet “Het zwanenmeer” van Tsjaikovski beschrijft het liefdesverhaal van een 
prins en een prinses, die echter betoverd is in een zwaan. 
 
Maar ook in onschuldige sprookjes vinden we, zij het heel erg subtiel en niet direct, 
elementen van bestialiteit terug. Wie tussen de lijntjes leest begrijpt de werkelijke bedoeling. 
Denken we maar aan Belle en het beest, een tijdloze klassieker die het verhaal vertelt van de 
liefde tussen een vrouw en een dierlijk wezen. De kikkerprins wordt gekust door een prinses, 
en wordt weer mens. Rozenrood en Sneeuwwit koesteren diepe gevoelens voor de gewonde 
beer die ze met veel liefde en overgave verzorgen. 
 
17. Zo zien we maar, bestialiteit is overal rondom ons aanwezig. Soms schaamteloos en 
onmiskenbaar in de openbaarheid gebracht, soms onduidelijk, romantisch en onschuldig 
voorgesteld. Maar hoe het ook zij, het stellen van seksuele handelingen met dieren heeft altijd 
bestaan, en zal altijd blijven bestaan, zolang mens en dier samen op aarde leven. 
 
 
1.4. Korte historiek van de bestraffing van bestialiteit 
 
18. De visie op bestialiteiten vormt geen uitzondering op de regel dat alles aan evolutie 
onderhevig is. Zoals hierboven werd uiteengezet, is de mens altijd overgegaan tot het hebben 
van seksuele betrekkingen met dieren, maar de manier waarop de maatschappij hiermee 
omging is in de loop der jaren enorm veranderd. De mate van al dan niet aanvaarding van 
bestialiteit komt het beste tot uiting in de beslissingen over de jaren heen om copulatie met 
dieren al dan niet strafbaar te maken. 
 
1.4.1. Voor het christelijk tijdperk 
 
19. Oorspronkelijk bestonden er bijna geen wetten tegen bestialiteit. Men zag er geen graten 
in.  
 
Dit wordt duidelijk gesteld in alle mythen, waar het hebben van geslachtsgemeenschap met 
een goddelijk dier als de ultieme eer gezien wordt.  
Ook in de landen waar dieren als heilig beschouwd worden, is het logisch dat men bestialiteit 
aanvaardt. Als men in India seks heeft met een koe, heeft men tegelijk gemeenschap met het 
goddelijke. 
Het is wel schrijnend vast te stellen dat men in het oude Rome geen wet had tegen bestialiteit, 
maar wel tegen homoseksualiteit.26 
 
 
 
 

                                                 
25 http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(mythologie) (consultatie 1 februari 2010). 
26 M. DEKKERS, o.c., 134. 
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1.4.2. De strafbaarstelling van seks met dieren: invloed van goddelijke wetgeving 
 
20. De eerste strafbaarstelling van bestialiteit vinden we terug in het Oude Testament, meer 
bepaald in Exodus, het tweede Bijbelboek. 
Exodus 22:19 bepaalt: “Al wie bij een beest ligt, die zal zekerlijk gedood worden.”

27 
 
Ook Leviticus, het derde boek van de eerste vijf delen van de Bijbel veroordeelt seksuele 
betrekkingen met dieren. In de wetten over de heiligheid wordt uitdrukkelijk bepaald dat seks 
met dieren verboden en goddeloos is:28 
Leviticus 18:23-24: “Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; 

een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een 

gruwelijke vermenging. Verontreinigt u niet met enige van deze; want de heidenen, die Ik van 

uw aangezicht uitwerpe, zijn met alle deze verontreinigd.”29 
Leviticus 20:15-16: “Daartoe als een man bij enig vee zal gelegen hebben, hij zal zekerlijk 

gedood worden; ook zult gijlieden het beest doden. Alzo wanneer een vrouw tot enig beest 

genaderd zal zijn, om daarmede te doen te hebben, zo zult gij die vrouw en dat beest doden; 

zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!”30 
 
De wetten zijn duidelijk: zowel mens als dier moesten gedood worden. En zo gebeurde het 
ook, door steniging.31  
 
De reden van deze strenge straf is enerzijds dat seks met dieren de voortplanting niet diende. 
Anderzijds wou men op deze manier de wereldorde, zoals die door God geschapen werd, 
behouden.32 
 
21. Het christendom heeft in het Nieuwe Testament deze wetten tegen bestialiteit 
overgenomen. Seks werd algemeen als onkuis ervaren, enkel geslachtsgemeenschap die 
gericht was op de voortplanting kon door de vingers gezien worden. Seks met een dier is niet 
gericht op de voortplanting, het is een doodzonde, en het wordt dus door de Bijbel ten 
strengste verboden. Bestialiteit werd gezien als godslastering, en elke belediging van God 
diende gestraft te worden. 
Toch was het verbod van bestialiteit in het Nieuwe Testament geen loutere kopie van dit in 
het Oude Testament. De straf bestond nog steeds uit de doodstraf, maar deze werd niet langer 
voltrokken door steniging. Mens en dier werden veroordeeld tot de brandstapel.33  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 R. BULTERIJST, o.c., 12; http://www.statenvertaling.net/bijbel/exod/22.html (consultatie 10 februari 2010). 
28 http://www.statenvertaling.net/bijbel/leviticus.html (consultatie 1 februari 2010). 
29 M. DEKKERS, o.c., 132; http://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/18.html; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6filie (consultatie 1 februari 2010). 
30 M. DEKKERS, o.c., 132; http://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/20.html; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6filie (consultatie 1 februari 2010). 
31 M. DEKKERS, o.c., 132. 
32

 R. BULTERIJST, o.c., 12. 
33 M. DEKKERS, o.c., 134-135. 
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1.4.3. De middeleeuwen 
 
22. Gedurende de middeleeuwen was de Bijbel de voornaamste bron van wet, en dus ook van 
de strafbaarstelling van bestialiteit. Er dient evenwel een onderscheid gemaakt te worden 
tussen de vroege en de late middeleeuwen. 
 
Tijdens de vroege middeleeuwen (5de – 10de eeuw n.C.) werd bestialiteit niet zo zwaar bestraft 
als de Bijbel beval.  
Het stellen van seksuele handelingen met een dier werd gesanctioneerd met boetedoening. 
Vaak werd een alleenstaande minder lange boetedoening opgelegd dan een gehuwd persoon. 
De eerste kon namelijk zijn seksuele verlangens op niemand anders botvieren.34 
 
Gedurende de late middeleeuwen kwam er een drastische verandering in de manier van 
bestraffing van bestialiteit. De kerk was oppermachtig. Coïtus met dieren werd gezien als 
directe ongehoorzaamheid aan God.  
Het is dan ook niet toevallig dat de processen inzake bestialiteit hun hoogtepunt kenden op het 
moment dat de kerk de strijd aanging tegen heksen en ketters. Zowel bij bestialiteit als bij 
hekserij wordt er aan godlastering gedaan, dier en mens versmelten tot dienaar van satan. 
Wanneer iemand betrapt werd met een dier, werd al snel de link gelegd naar hekserij en 
ketterij, en werden de beide betrokken wezens door de kerkelijke rechter op de brandstapel 
geplaatst.35 
 
23. Er zijn vele rechtbankverslagen bewaard gebleven, vooral van tussen de zestiende en de 
achttiende eeuw, waarin bestialiteitprocessen uitvoerig beschreven worden. 
Zo is er een geval bekend van een man die betrapt werd op het hebben van seks met zijn ezel. 
De ezel werd voor zijn ogen verbrand. Nadien werd de man opgehangen en werd zijn lichaam 
in het vuur geworpen waarin zijn geliefde dier verbrand werd. Een man en zijn paard die 
geslachtsgemeenschap hadden, waren veroordeeld tot dezelfde straf. De man werd eerst 
gewurgd, en nadien in hetzelfde vuur als zijn paard verbrand. 
De reden waarom de lichamen van de mannen na ophanging of wurging nog verbrand werden 
op de brandstapel, is omdat de wereld zo voorgoed gezuiverd was van het kwaad dat huisde in 
de lichamen van de ontuchtplegers.36 
 
1.4.4. De nieuwe tijd: de stem van de rechtsgeleerden 
 
24. In de nieuwe tijd gingen vele rechtsgeleerden zich buigen over de problematiek van 
geslachtsgemeenschap tussen mens en dier. Toch verbraken zij de link met godslastering niet. 
Seks met dieren is en blijft tegennatuurlijk en het is een zware belediging van God.  
 
Onze eigen grote rechtsgeleerde Joost de Damhoudere gaf een verklaring waarom ook de 
dieren dienden gestraft te worden, en niet enkel de mens. Het dier kon niet gestraft worden 
wegens het zondigen tegen een wet, aangezien het deze wet niet begrijpt. Elke zonde moet 
vrijwillig begaan worden, maar dieren hebben geen vrije wil, daarom worden ze niet schuldig 
geacht aan de misdaad zelf. De reden waarom ook de dieren verbrand worden, is omdat zij het 
hulpmiddel geweest zijn waarmee de mens het meest verschrikkelijke en onzedelijke ter 

                                                 
34 R. BULTERIJST, o.c., 14. 
35 M. DEKKERS, o.c.., 139. 
36 M. DEKKERS, o.c., 135-139. 
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wereld heeft bedreven. Het zou schandelijk en ondraaglijk zijn wanneer het dier zou mogen 
blijven leven, terwijl de mens op een vreselijke wijze om het leven is gekomen.37 
Het dier werd dus gezien als medeplichtig aan de meest onuitsprekelijke zonde jegens God, en 
niet als slachtoffer. 
 
1.4.5. De Franse Revolutie en de daarop volgende codificatiebeweging 
 
25. Tijdens de Franse Revolutie kwam het echter tot een keerpunt. Er werd een scheiding van 
kerk en staat doorgevoerd, en dus ook van God en wet. De strafbaarstelling van bestialiteit 
gold niet meer, men werd hoogstens veroordeeld door de medemens. Je liep niet langer het 
risico veroordeeld te worden tot de brandstapel, maar wel tot minachting van je vrienden en 
familie, en van de gehele maatschappij. Niet je leven, maar je reputatie stond vanaf dit 
moment op het spel.38 
 
Voorgaande ommekeer bleef niet beperkt tot Frankrijk. Tijdens de codificatiegolf in de 
negentiende eeuw banden alle landen die enigszins onder Franse invloed stonden bestialiteit 
uit het strafwetboek. Onder deze landen bevond zich ook België. Bij de invoering van ons 
Strafwetboek in 1867 werd in geen enkel artikel het stellen van seksuele handelingen met 
dieren strafbaar gesteld. Er werd namelijk geen enkele seksuele handeling op zichzelf 
strafbaar gesteld. Hiermee wordt bedoeld dat seksuele handelingen niet strafbaar waren 
omwille van hun aard. Tegennatuurlijke seksuele betrekkingen, zoals bestialiteit, werden op 
zichzelf niet strafwaardig geacht, ze werden eerder gezien als loutere immorele feiten inzake 
de menselijke seksualiteitsbeleving.39 
 
Het verschil met de middeleeuwen was dus enorm: van de doodstraf tot een volledige 
straffeloosheid, althans in de Romaanse landen.  
 
26. In de Germaanse landen, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, heeft men ook de 
scheiding tussen kerk en staat, moraal en recht, doorgevoerd, maar daar is men niet willen 
afstappen van de strafbaarstelling van seks met dieren.40 
 
27. Huidig beweegt de slinger zich in de meeste Romaanse landen weer in de 
tegenovergestelde zin: steeds meer landen voeren de strafbaarstelling van bestialiteit opnieuw 
in. 
 
28. Hoe de wetgever in België en in het buitenland de dag van vandaag omgaat met seks met 
dieren, wordt in een volgend hoofdstuk van dichterbij bekeken.41 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 M. DEKKERS, o.c., 138. 
38 M. DEKKERS, o.c., 140. 
39 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia 2002, 601p., 70. 
40 M. DEKKERS, o.c., 140. 
41 Zie infra hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6. 
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1.5. Gevaren voor mens en dier: bestialiteit is niet zonder risico 
 
29. Vooraleer ingegaan wordt op de gevaren voor mens en dier, wens ik te benadrukken dat er 
geen zwangerschap kan volgen uit geslachtsgemeenschap met dieren. Vroeger was deze angst 
prominent aanwezig, versterkt door figuren als de minotaurus, maar tot mijn verbazing zijn er 
huidig nog veel mensen die deze fabel geloven. De cellen van mens en dier zijn niet 
compatibel. Van zodra mannelijk zaad van een dier of van een man, respectievelijk bij een 
vrouw of een bij een vrouwelijk dier binnendringt, gaan de lichaamcellen van deze laatste het 
zaad zien als indringer, en het vernietigen. Versmelting van eicel en spermacel is niet 
mogelijk. 
 
30. Voor de mens bestaat het gevaar dat door de copulatie met dieren wormen of parasieten 
van dier op mens worden doorgegeven.  
Ook kunnen allerlei infecties optreden. In 2005 raakte een geval bekend van een Amerikaan 
die gestorven was aan een buikvliesontsteking. Deze ontsteking was opgetreden als 
complicatie van inwendige verwondingen die hij opgelopen had na het hebben van seks met 
een hengst.42 
Dergelijke kans op inwendige verwondingen is erg reëel. Het menselijk lichaam is niet 
afgestemd op de penis van een dier. Denken we in de eerste plaats aan groot geschapen 
dieren, zoals hengsten of stieren. Maar ook de bouw van de penis van een dier verschilt van 
die van een man. Hierdoor kunnen bij de mens inwendige verwondingen ontstaan. Bij een 
hond bijvoorbeeld, bestaat de penis niet enkel uit het botje, maar ook uit een zwellichaampje. 
Bij penetratie treedt de zwelling in, waardoor de penis ‘vastgekoppeld’ wordt aan de vagina of 
de anus. Ontstaat er tijdens de geslachtsgemeenschap met de hond enige paniek bij het 
ontkoppelen, kunnen de weefsels binnen in de mens zwaar beschadigd raken.43 
 
31. Penetraties kunnen bij een dier ontstekingen en beschadigingen aan de organen en 
geslachtsorganen veroorzaken. Bij een vrouwelijk dier treden die infecties vooral op aan de 
baarmoeder, wat op zich kan leiden tot onvruchtbaarheid. Ook kan het dier pijn ondervinden 
als gevolg van de geslachtgemeenschap. Voorgaande gevolgen kunnen ontstaan doordat de 
copulatie met geweld gepaard gaat of omdat de anatomie van het dier niet aangepast is aan die 
van de man. 
Ook kunnen mensen dieren besmetten met geslachtsziektes. Deze dieren gaan die ziekte op 
hun beurt dan doorgeven aan andere dieren. 44 
Los van de lichamelijke schade kan de geslachtsgemeenschap leiden tot zware psychologische 
en mentale stoornissen bij een dier. Bepaalde dieren, en dan vooral bepaalde hondenrassen, 
zijn machtsafhankelijk, hun wereld draait rond gehoorzaamheid aan hun leider, dus aan hun 
baasje. Bij bestialiteit worden de machtsverhoudingen vaak omgedraaid, de honden worden 
van de onderdanige naar de dominante positie verplaatst. Hierdoor raken de honden in de war, 
en dit gevoel kan na verloop van tijd ontaarden in gevaarlijk en agressief gedrag.  
Ook bestaat het gevaar dat een hond andere mensen gaat zien als seksspeeltjes. De kans 
bestaat dat die hond hen gaat berijden. De mensen zullen zich verweren, het dier is verward 
door de plotse afwijzing, en gaat agressief optreden.45 
Tot slot heeft bestialiteit, vooral bij kleinere dieren, zoals gevogelte, vaak het overlijden van 
het dier tot gevolg.46 

                                                 
42 http://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6filie (consultatie 1 februari 2010). 
43 M. DEKKERS, o.c., 79. 
44 http://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6filie (consultatie 1 februari 2010). 
45 Interview met GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch op 12 februari 2010. 
46 http://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6filie (consultatie 1 februari 2010). 
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Hoofdstuk 2:  

Aanzet tot de expliciete strafbaarstelling van bestialiteit: het arrest van het 

Hof van Beroep van Antwerpen van 8 november 2006 
 
2.1. Algemeen 
 
32. Het arrest van het Antwerpse Hof van Beroep van 8 november 2006, ook wel de zaak 
“Freki” genoemd, gaf rechtstreeks aanleiding tot de expliciete strafbaarstelling van 
bestialiteiten in België.  
Een grondig onderzoek naar, en ontleding van de uitspraak van het Hof is dan ook 
aangewezen.  
 
33. Eerst volgt een korte uiteenzetting van de feiten en het voorafgaand onderzoek, waarna de 
procedure in eerste aanleg wordt toegelicht. Hierna volgt een uitgebreide uiteenzetting van het 
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen zelf. De aandacht wordt voornamelijk gevestigd 
op de motivering van het Hof. Tot slot wordt overgegaan tot het formuleren van de conclusie 
die uit dit arrest dient getrokken te worden. 
 
34. Vooraleer effectief over te gaan tot ontleding van de zaak, is het nuttig te wijzen op het 
feit dat dit arrest vaak ten onrechte beschouwd wordt als de eerste rechterlijke uitspraak 
inzake bestialiteit in België.  
 
Een tiental jaar geleden werd de maatschappij geconfronteerd met “Nonkeltje S.” uit 
Wuustwezel. De man werd betrapt op het hebben van seks met de schapen van zijn buurman. 
Door deze daad waren de schapen onvruchtbaar geworden.  
De betrokkene werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn buurman 
ter compensatie voor het financieel nadeel dat deze laatste leed omwille van de 
onvruchtbaarheid van zijn schapen. Een vergoeding voor dierenleed was hier niet aan de orde.  
In tegenstelling tot volgend baanbrekend arrest werd beslist de man te laten interneren, er 
werd geen uitspraak gedaan over eventuele strafrechtelijke sanctionering.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 http://www.politics.be/nieuws/4188/ (consultatie 26 februari 2009). 
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2.2. De feiten 
 
35. Op donderdag 17 maart 2005 begon voor de correctionele rechtbank te Tongeren het 
proces tegen een 36-jarige Genkenaar. Deze man stond terecht wegens het plegen van 
seksuele handelingen met reuen en het verspreiden van beelden van deze daad op het 
internet.48 
 
36. In de periode van 1997-1999 werkte de betrokkene als vrijwilliger in een dierenasiel. Daar 
ging hij over tot orale bevrediging van reuen, en liet hij zich door hen penetreren.49 Hij nam 
foto’s en filmpjes van deze daden en plaatste ze op het internet onder de schuilnaam “Freki”. 
 
De feiten kwamen aan het licht nadat dierenrechtenorganisatie PETA vanuit de Verenigde 
Staten een tip had gekregen van een persoon die op voorgaande beelden was gestuit. PETA 
onderzocht de tip en legde de link met België. Hierop waarschuwden zij GAIA. Deze laatste 
dierenrechtenorganisatie voerde een uitvoerig onderzoek om in het bezit te komen van de 
nodige aanwijzingen, en diende uiteindelijk een klacht tegen onbekenden in bij het parket van 
Brussel wegens dierenmishandeling.50 Naar aanleiding van deze klacht werd een onderzoek 
ingesteld, waarbij de speurders op het internet stuitten op foto’s van de betrokkene die 
voorgaande seksuele betrekkingen had met de honden. Ook ontdekte men naar aanleiding van 
een huiszoeking bezwarend beeldmateriaal op de betrokkene zijn computer, waarop deze 
computer en verschillende diskettes en cd-roms in beslag werden genomen.51 Aangezien de 
man de beelden ongecensureerd op het net en op zijn harde schijf had geplaatst, was het 
mogelijk hem te identificeren en over te gaan tot vervolging.52  
 
 
2.3. Procedure voor de correctionele rechtbank van Tongeren 
 
37. Op de terechtzitting van 17 maart 2005 stelde GAIA  zich burgerlijke partij en eiste 1 euro 
morele schadevergoeding.  
Het openbaar ministerie stelde dat de man zich schuldig had gemaakt aan schending van de 
openbare orde en de goede zeden door het verspreiden van bestiale beelden via het internet. 
Wat de seksuele handelingen betrof, werd aangevoerd dat hij door het stellen van deze 
handelingen een inbreuk had gemaakt op art. 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 
de bescherming en het welzijn der dieren53 (hierna: dierenwelzijnswet) dat toen nog stelde: 
“Niemand mag wetens handelingen plegen die niet door deze wet zijn voorzien en die tot doel 

hebben dat een dier nutteloos omkomt of nutteloos een verminking, een letsel of pijn 

ondergaat.” Ook werd gevraagd de man te laten onderzoeken door een geneesheer-psychiater 
alvorens de zaak ten gronde te beslechten.54 
 
De man in kwestie beweerde dat er geen sprake was van dierenmishandeling. De seksuele 
betrekkingen met de honden gebeurden namelijk op vrijwillige basis, hij had ze nooit ergens 
toe gedwongen. Ook zei hij dat hij de dieren nooit pijn had gedaan, noch ooit deze intentie 

                                                 
48 http://www.biteback.be/news/detail.php?news%20id=941 (consultatie 25 februari 2009). 
49 S. VANDROMME, “Seksuele betrekkingen met dieren niet strafbaar”, Juristenkrant 2006, afl. 140, 12. 
50 Interview met GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch op 12 februari 2010. 
51 Interview met GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch op 12 februari 2010. 
52 http://www.biteback.be/news/detail.php?news%20id=941; 
http://www.biteback.be/news/detail.php?news_id=1015 (consultatie 25 februari 2009). 
53 Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, B.S. 3 december 1986. 
54 http://www.biteback.be/news/detail.php?news%20id=941 (consultatie 25 februari 2009). 
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had. Hij stelde dat hij de dieren graag zag en handelde uit liefde. “Freki” had medelijden met 
de honden omdat hen de mogelijkheid ontnomen werd om seks te hebben. Door de reuen 
oraal te bevredigen en zich door hen te laten penetreren, had hij ervoor gezorgd dat dit genot 
hen niet volledig vreemd bleef. Zijn handelingen hadden dus wel enig nut: seksbeleving voor 
de reuen. 
 
Tijdens deze zitting werd tot slot een verslag voorgelegd, opgemaakt door een dierenarts. In 
dit verslag had hij uitvoerig de letsels beschreven die de dieren opgelopen hadden aan hun 
organen en geslachtsorganen. Ook werden de mogelijke gedragsstoornissen beschreven die de 
reuen konden oplopen. Er bestaat een grote kans dat de honden jongens zouden gaan zien als 
seksspeeltjes en hen gaan berijden. De jongens zouden zich dan verweren, een reactie die de 
hond niet begrijpt aangezien hij vroeger gewoon zijn gang mocht gaan. De kans is groot dat 
de honden agressief reageren op deze afwijzing.55 
 
38. Op 7 april 2005 ging de correctionele rechtbank in op voorgaand verzoek van het 
openbaar ministerie tot aanstelling van een geneesheer-psychiater. Er werd besloten de man, 
alvorens uitspraak te doen over de zaak, aan een psychologisch onderzoek te onderwerpen. De 
zitting werd verdaagd tot 19 januari 2006.56 
 
39. Op deze zitting legde de gerechtspsychiater zijn bevindingen voor. Hij kwam tot de 
conclusie dat de betrokkene zich op het ogenblik van de feiten niet in een staat van 
krankzinnigheid bevond, en dat een internering hier dus niet aan de orde was. Wel werd 
geoordeeld dat het noodzakelijk was de man een ambulante begeleiding voor zijn seksuele 
afwijking te geven. 
Tijdens deze zitting vroeg de raadsman van burgerlijke partij GAIA bijkomstig dat de man 
een levenslang verbod opgelegd zou worden om huisdieren te houden, overeenkomstig art. 40 
dierenwelzijnswet.57 
 
40. Op 16 februari 2006 werd de beklaagde uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van 3 maanden met uitstel, op voorwaarde dat hij zich psychosociaal laat begeleiden, en tot 
een boete van 500 euro wegens openbare zedenschennis, ten gevolge van de verspreiding van 
de beelden op het internet.  
Hij werd echter vrijgesproken van inbreuken op art. 1 van de dierenwelzijnswet omdat hij 
beweerde nooit de bedoelding en het opzet te hebben gehad de dieren enige fysieke of 
psychische letsels toe te brengen. De rechter achtte het hierdoor niet bewezen dat de 
beklaagde de intentie had leed toe te brengen aan de honden.58 Er was dus geen sprake van 
dierenmishandeling. 
 
41. Volgens deze rechtspraak moet het bijzonder opzet dus altijd bewezen worden teneinde te 
kunnen overgaan tot een veroordeling op grond van art. 1 dierenwelzijnswet. Aangezien in 

casu niet bewezen werd dat de beklaagde de uitdrukkelijke bedoeling had de dieren te 
pijnigen, en het bijzonder opzet dus ontbreekt, werd hij vrijgesproken van inbreuk op de 
dierenwelzijnswet, het moreel element van het misdrijf is namelijk niet aanwezig. 

                                                 
55 Interview met GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch op 12 februari 2010. 
56 http://www.biteback.be/news/detail.php?news_id=1015 (consultatie 25 februari 2009). 
57 http://www.hbvl.be/Archief/guid/rechtbank-tongeren-parket-vordert-strenge-straf-voor-

bestialiteiten.aspx?artikel=f15e36d2-451d-4b7c-9504-68d1e80f62fc (consultatie 26 februari 2009). 
58 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, Parl. St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1773/1, pag. 2; 
http://www.biteback.be/news/detail.php?news_id=2102 (consultatie 25 februari 2009). 
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2.4. Arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 8 november 2006 
 
42. Tegen voorgaande uitspraak werd op 14 juni 2006 door het openbaar miniserie en GAIA 
beroep aangetekend bij het Hof van Beroep te Antwerpen.  
 
Naast schending van de openbare orde en de goede zeden, en van art. 1 van de 
dierenwelzijnswet, voerde het openbaar ministerie ook schending aan van art. 4 §1 van deze 
wet, dat stelt: “Iedere persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de 

nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn 

fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van 

ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting 

verschaffen.” Dit artikel zou geschonden zijn door het feit dat de man als vrijwillige helper in 
het dierenasiel seksuele betrekkingen met de reuen had tijdens de periode dat hij instond voor 
de verzorging van de dieren.  
Overeenkomstig art. 40 dierenwelzijnswet vorderde het parket bijkomend het opleggen van 
een levenslang verbod tot het houden van zoogdieren.59 
 
43. Uiteindelijk velde het Hof een opmerkelijke uitspraak. 
 
In de eerste plaats verklaarde het Hof van Beroep de burgerlijke partijstelling van 
dierenrechtenorganisatie GAIA over de hele lijn onontvankelijk.  
Krachtens art. 17 van het gerechtelijk wetboek kunnen enkel personen die een persoonlijk en 
rechtstreeks belang bij de zaak hebben zich burgerlijke partij stellen. Dit belang was bij GAIA 
niet aanwezig. 
Het Hof stelde dat een vordering tot schadevergoeding enkel kan bestaan in hoofde van een 
rechtssubject dat een concrete schade heeft opgelopen aan zijn dier of in zijn relatie tot zijn 
dier. Enkel in hoofde van deze rechtssubjecten bestaat er een persoonlijk en rechtstreeks 
belang. Een dierenrechtenvereniging is geen dergelijk rechtssubject, zij is geen eigenaar van 
de betrokken honden, en dit ongeacht het feit dat ze tot statutair doel heeft het opkomen voor 
het welzijn van dieren. Door dit statutair doel verkrijgt de organisatie nog geen persoonlijk en 
rechtstreeks belang bij elk nadeel dat aan om het even welk dier wordt toegebracht. 
Verder stelde het Hof nog dat belangenverenigingen slechts als burgerlijke partij kunnen 
worden toegelaten, wanneer ze persoonlijk schade hebben geleden (aantasting van hun 
vermogen, eer en reputatie) of wanneer een uitdrukkelijke wetsbepaling hen het recht toekent 
om als burgerlijke partij op te treden wanneer hun statutair doel geschaad wordt. Voor de 
behartiging van de belangen van dieren heeft de wetgever nog geen dergelijke 
actiemogelijkheden aan verenigingen verleend. 
Ook had GAIA geen concrete schade geleden door de verspreiding van de beelden via het 
internet.60 
In deze concrete zaak konden aldus enkel de eigenaars van de honden of het dierenasiel zich 
burgerlijke partij stellen, wat niet gedaan werd.61 
 
Het belangrijkste onderdeel van het arrest is evenwel de vrijspraak van de betrokkene voor de 
seksuele betrekkingen met de honden, en de veroordeling wegens het verspreiden van de 
beelden via internet. 
 
                                                 
59 S. VANDROMME, “Seksuele betrekkingen met dieren niet strafbaar”, Juristenkrant 2006, afl. 140, 12; 
http://www.biteback.be/news/detail.php?news_id=2436, (consultatie 25 februari 2009). 
60 S. VANDROMME, o.c., 12.  
61 http://www.politics.be/nieuws/4188/, (consultatie 26 februari 2009). 
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Vooreerst deed het Hof uitspraak over de beschuldigingen op basis van art. 1 van de wet 
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat een strafrechtelijk gesanctioneerde 
verbodsbepaling inhoudt.62 Het is namelijk eenieder verboden wetens handelingen te plegen 
die niet in voorgaande wet voorzien zijn en die tot doel hebben dat een dier nutteloos omkomt 
of nutteloos een verminking, letsel of pijn ondergaat.  
Het Hof stelde, in navolging van de correctionele rechtbank te Tongeren, dat het bijzonder 
opzet waarvan sprake in dit artikel, namelijk het opzet dier pijn te laten lijden, in de 
aanhangige zaak niet aanwezig was. De beklaagde ontkende namelijk dat hij de feiten had 
gepleegd met het opzet de dieren leed te berokkenen.  
Ook achtte het Hof het erg onwaarschijnlijk dat dit bijzondere opzet bij de man aanwezig zou 
kunnen geweest zijn. Voor deze stelling werd een wel erg opmerkelijke verantwoording 
gegeven: de feiten (orale bevrediging van de reuen en zich door deze reuen laten penetreren) 
werden enkel gepleegd met grote honden (husky’s, dalmatiërs en herdershonden) en de 
seksuele handelingen veronderstellen een erg kwetsbare opstelling van de beklaagde 
tegenover de dieren. Deze overwegingen in acht genomen was het dus eerder de beklaagde 
die een aanzienlijk risico op verwondingen liep, en niet de dieren.63  
Er is dus geen inbreuk op art. 1 dierenwelzijnswet. 
 
Vervolgens werd art. 4 dierenwelzijnswet behandeld, dat een strafrechtelijk gesanctioneerde 
gebodsbepaling omvat, waarin het niet-handelen in strijd met dit gebod strafbaar is.64 Iedere 
houder van een dier moet dit dier een aangepaste voeding, verzorging en huisvesting geven. 
Wie dit niet doet, is strafbaar. 
Het Hof besliste dat de beklaagde geen niet-handelen of onthouding verweten wordt, maar 
wel een handelen waarvan hij zicht moest onthouden. Het gevolg van deze vaststelling is dat 
de ten laste gelegde feiten ook niet onder deze wettelijke bepaling te brengen zijn.65 
 
Het Hof eindigde met de vaststelling dat er een hele reeks handelingen met dieren bestaan die 
zich bevinden tussen art. 1 (strafrechtelijke verbodsbepaling) en art. 4 (strafrechtelijke 
gebodsbepaling) van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, en dus aan 
enige straf ontsnappen. Dit kunnen moreel verwerpelijke handelingen zijn, maar de 
strafrechter heeft niet de bevoegdheid zich hierover uit te spreken, daar ze buiten enige 
wettelijke bepaling vallen en de rechter enkel de wet mag toepassen. Het vrijwillig hebben 
van geslachtsgemeenschap met dieren door volwassenen maakt deel uit van deze mogelijk 
moreel onverantwoorde handelingen.66  
 
44. Aangezien de ten laste liggende feiten onder geen enkele van de voornoemde 
strafrechtelijke bepalingen vallen, en de wet aldus niet van toepassing is op zijn daden, diende 
de beklaagde vrijgesproken te worden van inbreuk op de dierenwelzijnswet.  
 
45. Wel werd de beklaagde schuldig bevonden aan openbare zedenschennis, door 
afbeeldingen en filmpjes van zijn daden te verspreiden via het internet. Het Hof oordeelde dat 
hierdoor het schaamtegevoel van de doorsnee burger ernstig gekwetst wordt. De beklaagde 
werd hiervoor een boete van 500 euro opgelegd.67 
 

                                                 
62 S. VANDROMME, o.c., 12. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66

 Ibid. 
67

 Ibid. 
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46. Het Hof ging aldus over tot het opleggen van een beduidend lagere straf dan deze die in 
eerste aanleg werd uitgesproken. De betrokkene werd enkel een boete opgelegd als 
sanctionering van de begane openbare zedenschennis, de gevangenisstraf van drie jaar met 
uitstel werd opgeheven. 
 
 
2.5. Conclusie 
 
47. Uit dit arrest kunnen we afleiden dat door een lacune in de Belgische wetgeving seksuele 
betrekkingen met dieren op zich oorspronkelijk niet strafbaar waren in ons land, noch direct, 
noch indirect. Er bestond geen expliciete strafbaarstelling, en noch de wet betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, noch het strafwetboek konden op indirecte wijze enige 
soelaas bieden.  
 
48. De Antwerpse beroepsrechter heeft in voorgaand arrest het falen van de kwalificatie van 
bestialiteit als dierenmishandeling, en hiermee ook de niet toepasselijkheid van de 
dierenwelzijnswet op de voorgaande feiten bevestigd en heeft ook uitgebreid de reden van dit 
falen uiteengezet.  
 
Voorgaande uitspraak moet uiteraard gezien worden in het licht van de concrete feiten, 
namelijk in het geval dat een man zich laat penetreren door een dier, en hij een dier oraal 
bevredigt. 
 
Maar we kunnen de vaststelling van het feit dat de dierenwelzijnswet niet kan ingeroepen 
worden ter beteugeling van bestialiteit naar mijn mening algemeen gaan toepassen, op alle 
mogelijke vormen van bestialiteit, dus ook op de penetratie van een dier door een man, en dit 
wel om volgende redenen. 
 
Pas wanneer men door het hebben van geslachtsgemeenschap met een dier aan dit dier 
opzettelijk en nutteloos pijn, letsels of verminkingen toebracht, kon overgegaan worden tot 
vervolging wegens dierenmishandeling op grond van (oud) art. 1 dierenwelzijnswet.  
Het dient geen betoog dat het leveren van het bewijs van deze constitutieve elementen geen 
evidentie is.  
De aanwezigheid van letsels en verminking valt wel aan te tonen door middel van een 
onderzoek. Maar er kan enige tijd verstrijken eer de eigenaar van het dier deze verwondingen 
opmerkt, daar het in de meeste gevallen zal gaan om inwendige letsels. Eens de letsels 
opgemerkt werden, is het geen eenvoudige zaak de oorzaak van deze verwondingen met 
100% zekerheid vast te stellen, en is het een nog grotere uitdaging om de persoon te vinden 
die deze letsels heeft toegebracht. 
Het bewijs van het feit dat het dier pijn geleden heeft, is quasi onmogelijk. Een dier heeft geen 
stem, en kan niet zomaar zeggen dat het pijn lijdt of geleden heeft. Het dier kan eventueel 
aantonen dat het pijn lijdt door bijvoorbeeld te loeien, hinniken, blaffen, of zelfs door te bijten 
of stampen, maar hoe lever je achteraf het bewijs dat het dier deze handelingen daadwerkelijk 
gesteld heeft, en dat het deze handelingen stelde juist omdat het pijn had? 
Nog grotere struikelblokken vormen de opzet en de nutteloosheid. Wanneer is iets nuttig en 
wanneer niet? Hoe bewijs je de aanwezigheid van het bijzonder opzet, namelijk het feit dat de 
betrokkene als doel had de dieren te pijnigen en niet enkel zijn seksuele lusten te bevredigen? 
Dit is bijzonder moeilijk. Voorgaand arrest toont aan hoe eenvoudig de aanwezigheid van dit 
opzet weerlegd kan worden. 
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De bewijslast is dus erg zwaar, en m.i. zal het bewijs van voorgaande elementen nooit kunnen 
geleverd worden. Beroep op de dierenwelzijnswet om bestialiteit te sanctioneren is dus 
onmogelijk wegens het niet vervuld zijn van de constitutieve elementen. De rechter zal altijd 
overgaan tot vrijspraak. 
 
49. De reden waarom ook ons strafwetboek geen uitweg bood, is te vinden bij het ontstaan 
van dit wetboek. Er werd in 1867 geen enkele seksuele gedraging op zichzelf, dus louter 
omwille van haar aard strafbaar gesteld. Seks met dieren werd op zich niet strafwaardig 
geacht, men zag het als een louter immoreel feit, met een privékarakter.68  
 
50. Niettegenstaande het feit dat het hebben van seksuele betrekkingen met dieren 
aanvankelijk noch direct, noch indirect strafbaar was, is het verspreiden en tentoonstellen van 
beelden houdende deze seksuele betrekkingen, dus van dierenpornografie, via het internet wel 
strafbaar, en dit als zijnde in strijd met de wetten op de openbare orde en de goede zeden.69 
 
Over het louter bezit van het bezwarend dierenpornografisch materiaal op de harde schijf van 
de betrokkene werd geen uitspraak gedaan.70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia 2002, 601p., 70. 
69 Deze strafbaarstelling van de verspreiding van dierenporno wordt verder ontleedt in hoofdstuk 4. 
70 In een volgend hoofdstuk zal onderzocht worden of het louter bezit van dierenpornografie strijdig is met de 
bepalingen over de openbare schennis van de goede zeden of niet. 
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Hoofdstuk 3:  

Groeiend normbesef bij de wetgever na het arrest van het Hof van Beroep 

te Antwerpen van 8 november 2006 

 

3.1. Inleiding 
 
51. Voorgaand arrest veroorzaakte een golf van verontwaardiging bij de bevolking. Men kon 
er niet bij hoe een persoon die dergelijke perverse handelingen stelt, vrijuit kon gaan. 
De wetgever kwam dan ook tot het besef dat wetgevend ingrijpen noodzakelijk was om 
soortgelijke uitspraken in de toekomst te vermijden.  
 
52. Reeds in de periode rond de uitspraak van de correctionele rechtbank te Tongeren 
kwamen initiatieven op gang om bestialiteit expliciet strafbaar te stellen. Maar dankzij het 
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen kwam de behandeling van deze initiatieven in 
een stroomversnelling terecht. 
De wetsvoorstellen ingediend door Senatoren Ludwig Vandenhove en Christine Defraigne 
zijn van groot belang voor de strafbaarstelling van het hebben van seks met dieren. 
 
Via een ontleding van de parlementaire voorbereidingen wordt het mogelijk een duidelijk 
beeld te vormen van de weg die werd afgelegd om tot de expliciete strafbaarstelling van seks 
met dieren te komen. Ook wordt het door het voeren van dit onderzoek mogelijk een inzicht te 
krijgen in de voor de wetgever doorslaggevende redenen voor dergelijke bestraffing, en in de 
door hem gebruikte terminologie 
 
We zullen zien dat niet iedereen even enthousiast was over deze voorstellen tot expliciete 
strafbaarstelling van bestialiteit, en dat verschillende aanpassingen noodzakelijk waren om 
uiteindelijk groen licht te krijgen. 
 
53. Vooraleer over te gaan tot de ontleding van de wetsvoorstellen, wens ik kort de aandacht 
te vestigen op het feit dat reeds voor het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van    
8 november 2006 in de rechtsleer stemmen opgingen om bestialiteit strafbaar te stellen. Een 
strafbaarstelling van seks met dieren op zich kan volgens STEVENS voortvloeien uit de 
noodzakelijk geachte bescherming van het dierenwelzijn. De criminalisering van bestialiteit 
kan volgens haar ook bepleit worden vanuit het oogpunt van de menselijke waardigheid. Het 
in de moderne maatschappij geldende concept van de menselijke waardigheid laat geen 
seksuele relaties met een dier toe.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 L. STEVENS, o.c., 70. 
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3.2. Het wetsvoorstel van Ludwig Vandenhove 
 
54. De uitspraak van de correctionele rechtbank te Tongeren leidde tot de indiening van een 
wetsvoorstel door Senator en burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove (sp.a) tot 
wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren.72 Dit voorstel werd ingediend op 29 maart 2006. 
 
De Senator wijst op de gebrekkige formulering van art. 1 van deze wet, dat stelt dat niemand 
wetens handelingen mag plegen die niet door deze wet zijn voorzien, en die tot doel hebben 
dat een dier nutteloos omkomt of nutteloos een verminking, letsel of pijn ondergaat. 
Deze woordkeuze geeft volgens Dhr. Vandenhove de rechter de mogelijkheid te komen tot 
een zeer enge interpretatie van de begrippen ‘wetens’, ‘tot doel hebben’ en ‘nutteloos’.  
Het gebruik van een enge interpretatie heeft tot gevolg dat manifeste daden van 
dierenmishandeling vaak onbestraft zullen blijven, en dat bijgevolg ingegaan wordt tegen de 
geest en de doelstellingen van de wet. Namelijk niet de pijn, het letsel of de verminking van 
het dier vormt dan de grondslag voor een eventuele veroordeling, doch wel de intentie van de 
dader.73 
 
Voorgaande stelling wordt bevestigd door het besproken arrest van de correctionele rechtbank 
te Tongeren. Ruim een maand voor de indiening van dit wetsvoorstel werd “Freki” namelijk 
vrijgesproken van inbreuken op art. 1 van de dierenwelzijnswet omdat hij beweerde nooit de 
bedoelding en het opzet te hebben gehad de dieren enige fysieke of psychische letsels toe te 
brengen. De rechter achtte het hierdoor niet bewezen dat de beklaagde de intentie had leed toe 
te brengen aan de honden.74 Een vrijspraak volgde, niettegenstaande het verslag van een 
dierenarts waarin uitvoerig de letsels van de reuen beschreven werden. Het bewijs van de 
letsels was aldus aanwezig, maar niet de letsels, doch wel de intentie van de dader stond 
centraal. 
 
Dhr. Vandenhove wijst erop dat door dergelijke rechtspraak art. 1 van deze wet compleet 
wordt uitgehold. Derhalve is nood aan een herformulering om te komen tot een effectieve 
dierenbescherming.75 
 
Deze effectieve bescherming zal pas tot stand kunnen komen indien verholpen wordt aan drie 
problematische criteria in de verwoording van art. 1, namelijk de bovengenoemde termen 
‘wetens’, ‘tot doel hebben’ en ‘nutteloos’. De problemen die zich stellen bij het gebruik van 
deze criteria zijn de volgende:76 

1. ‘Wetens’: op het moment van het plegen van de handeling moest men 
toerekeningsvatbaar geweest zijn, de daden moesten opzettelijk en bij volle bewustzijn 
gepleegd worden. 
De rechter kan aldus overgaan tot de interpretatie dat men moet beseffen dat men het 
dier pijn doet. Indien dit niet het geval is, zal een vrijspraak volgen. 

                                                 
72 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, Parl. St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1773/1. 
73 Ibid., pag. 1. 
74 Zie supra Hoofdstuk 2, randnummer 40. Deze stelling werd later ook nog bevestigd door de uitspraak van het 
Hof van Beroep van Antwerpen. 
75 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 
welzijn der dieren, Parl. St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1773/1, pag. 2. 
76 Ibid., pag. 2-3. 
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2. ‘Tot doel hebben’: in voorgaand arrest werd dit criterium geïnterpreteerd als zijnde het 
nood aan bijzonder opzet. De betrokkene moet effectief de bedoeling hebben om 
dieren leed toe te brengen. Indien dit constitutief element niet kan bewezen worden in 
hoofde van de dader, zal derhalve moeten overgegaan worden tot vrijspraak. 

3. ‘Nutteloos’: ook dit begrip staat open voor velerlei interpretatie. Uit de geest van de 
wet volgt dat het nut of de noodzakelijkheid van de mishandeling van het dier dient te 
worden onderzocht. M.a.w.: waren de betrokken handelingen noodzakelijk met het 
oog op het bereiken van een bepaalde doelstelling? 
Toch stellen vele rechters de dader zelf als uitgangspunt voor de beoordeling van dit 
criterium. Had de handeling enig nut voor de persoon die de daden stelt? Dhr. 
Vandenhove benadrukt dat iedereen die beweert dat de dierenmishandeling nuttig is 
voor een of ander eigenbelang derhalve zal vrijgesproken worden. Als extreem 
voorbeeld wordt aangegeven: de pleger van bestialiteiten vindt bevrediging van zijn 
seksuele lusten door de aanranding van dieren. Daardoor wordt hij er echter van 
weerhouden zijn genoegdoening te gaan zoeken bij kinderen.77 

 
Het is dus duidelijk dat er nood is aan een nieuwe verwoording van art. 1 van de wet 
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, een verwoording die een enge 
interpretatie door de rechter onmogelijk maakt en dus uiting geeft aan een werkelijke 
bescherming van dieren tegen menselijke handelingen. 
De verwoording dient derhalve zo aangepast te worden, dat alle handelingen die niet expliciet 
geregeld worden in de wet, verboden worden krachtens dit artikel.78 
 
Art. 1 van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren dient vervangen 
worden als volgt: “Niemand mag zonder noodzaak handelingen plegen die niet door deze wet 

zijn voorzien en die tot gevolg hebben dat een dier omkomt of letsel, verminking, pijn of lijden 

ondergaat, tenzij ingeval van heirkracht, om diergeneeskundige redenen, redenen van 

dierengezondheid of van volksgezondheid.”
79

 

 
55. Een eerste amendement werd ingediend op 14 november 2006. Deze indiening was een 
rechtstreeks gevolg van het voorgaande arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen. Er wordt 
namelijk geopperd om bij art. 1 wet 14 augustus 1986 een nieuw lid toe te voegen, dat 
expliciet stelt dat niemand seksuele handelingen met dieren mag plegen, van welke aard deze 
handelingen ook mogen zijn.80 
 
56. In een volgend amendement van 1 december 2006 werd voorgesteld uit art. 1 de excepties 
van heirkracht, diergeneeskundige redenen, redenen van dierengezondheid en 
volksgezondheid te schrappen.  
Vervolgens is het noodzakelijk art. 35, 1° dierenwelzijnswet aan te passen aan deze nieuwe 
verwoordingen in art. 1, aangezien deze bepaling de handelingen in artikel 1 strafbaar stelt en 
de strafmaat bepaalt. Dit artikel luidt dan: “Onverminderd de toepassing, in voorkomend 

geval, van strengere straffen bepaald bij het strafwetboek, wordt gestraft met gevangenisstraf 

van één maand tot drie maanden en met een geldboete van 26 euro tot 1000 euro of met een 

van die straffen alleen, hij die: 1° handelingen pleegt die niet door deze wet zijn voorzien en 

                                                 
77 Ibid., pag. 3. 
78 Ibid., pag. 3. 
79 Ibid., pag. 4. 
80 Amendement op het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, Parl. St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1773/2. “Niemand mag seksuele 
handelingen, van welke aard ook, met dieren plegen.”. 
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die tot gevolg hebben dat een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak een 

verminking, een letsel of pijn ondergaat.” 
Tot slot dient de expliciete strafbaarstelling van bestialiteiten opgenomen te worden in een 
nieuw art. 35, 9° dierenwelzijnswet en niet langer in art. 1. De aandacht wordt gevestigd op 
het feit dat het seksuele ‘betrekkingen’ met dieren zijn die strafbaar gesteld dienen te worden, 
en niet seksuele ‘handelingen’. Zo wil men voorkomen dat bepaalde seksueel getinte 
handelingen, zoals het afnemen van sperma bij stieren teneinde koeien te kunnen bevruchten, 
door deze strafbepaling zouden geviseerd worden.81 
 
57. Dit wetsvoorstel werd echter door de Senaat op de lange baan geschoven. Nadat tijdens de 
bespreking van het voorstel op 17 januari 2007 een zoveelste discussie over de draagwijdte 
van de nieuwe formulering de goedkeuring ervan in de weg stond, werd besloten om het 
wetsvoorstel met behulp van Kamerlid Magda De Meyer rechtstreeks in de Kamer in te 
dienen als amendement op het wetsvoorstel van Christine Defraigne.82 (zie infra) 
 
 
3.3. Wetsvoorstel ingediend door Christine Defraigne 
 
58. Op 25 april 2005 diende Mevr. Defraigne (MR) een wetsvoorstel in bij de Senaat teneinde 
de strafmaat voorzien in art. 35 van de dierenwelzijnswet te verhogen in geval van 
dierenmishandeling.83  
 
Art. 35, 1° dierenwelzijnswet maakt het mogelijk om alle opzettelijk verrichte handelingen te 
bestraffen waarin de wet niet uitdrukkelijk voorziet en die tot doel hebben dat een dier 
nutteloos omkomt of nutteloos een verminking, een letsel of pijn ondergaat.84 In dit artikel 
worden dus de gedraging uit art. 1 dierenwelzijnswet strafbaar gesteld. 
Er wordt opgemerkt dat de thans bestaande maximumgevangenisstraf van drie maanden te 
licht is voor gruwelijke mishandelingen. Er wordt verwezen naar Franse wetgeving, waar een 
maximum van zes maanden gevangenisstraf op dierenmishandeling staat.85 
Derhalve wordt voorgesteld de maximumgevangenisstraf voorzien voor handelingen vervat in 
art. 35, 1° op te trekken van drie naar zes maanden, en deze bepaling op te nemen in een 
nieuw art. 35, tweede lid dat stelt dat hij die wetens handelingen pleegt waarin deze wet niet 
voorziet en die tot doel hebben dat een dier nutteloos omkomt of nutteloos een verminking, 
letsel of pijn ondergaat, gestraft wordt met een gevangenisstraf van één tot zes maanden.86 
De invoering van deze nieuwe bepaling in een nieuw tweede lid leidt aldus tot opheffing van 
artikel 35, 1°. 
De reden waarom de verhoogde strafmaat bij dierenmishandeling opgenomen wordt in een 
nieuw art. 35, tweede lid, is omdat de handelingen vervat in art. 35, 2°- 8° strafbaar blijven 
met de oorspronkelijk geldende gevangenisstraf van een maand tot drie maanden bepaald in 
artikel 35, eerste lid, aanhef. 
 

                                                 
81 Amendement op het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, Parl. St. Senaat 2006-2007, nr. 3-1773/3. 
82 http://www.politics.be/persmededelingen/13716 (consultatie 26 februari 2009). 
83 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming er het 
welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling, Parl .St. Senaat 2006-
2007, nr. 1146/1. 
84 Ibid., pag.1. 
85 Ibid., pag. 1-2. 
86 Ibid., pag. 2. 
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Er wordt gesteld dat door deze verhoging van de strafmaat tot zes maanden er bij recidive 
toepassing zal kunnen gemaakt worden van de voorlopige hechtenis, aangezien art. 39 §1 
dierenwelzijnswet bepaalt dat bij herhaling van veroordeling van een misdrijf bepaald in art. 
35 en 36, de gevangenisstraffen en geldboetes verdubbeld worden, en dus één jaar bedragen, 
dit zijnde de termijn vereist voor het bevel tot aanhouding in kader van de voorlopige 
hechteniswet.87 88 
 
59. Op 29 november 2006 bracht Mevr. Defraigne een amendement aan op haar wetsvoorstel. 
Ze stelde voor art. 39 van de dierenwelzijnswet, dat voorziet in de voorschriften inzake 
recidive, te vervangen.89 In het regeringsadvies werd er namelijk op gewezen dat de 
doelstelling betreffende de toepassing van de voorlopige hechteniswet op misdrijven inzake 
dierenmishandeling niet vervuld werd.90 
Krachtens art. 16 §1 voorlopige hechteniswet kan de onderzoeksrechter een bevel tot 
aanhouding verlenen ingeval van volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid, en 
indien het feit een correctionele hoofdgevangenisstraf van minimum een jaar tot gevolg kan 
hebben. 
Er dient te worden opgemerkt dat een jaar gevangenisstraf niet gelijk te stellen is met een 
gevangenisstraf van twaalf maanden. 
Art. 25 Sw. bepaalt dat een maand gevangenisstraf 30 dagen bedraagt. Indien men dit principe 
toepast op art. 39 §1 wet 14 augustus 1986, dat bepaalt dat bij herhaling de gevangenisstraf 
verdubbeld wordt, komt men op een verdubbeling van zes maanden naar twaalf maanden, 
zijnde 360 dagen. Dit is minder lang dan de 365 dagen vereist voor de toepassing van de 
voorlopige hechteniswet. 
Aldus werd bij art. 39 een tweede paragraaf ingevoerd dat stelt dat het maximum van de 
gevangenisstraf verhoogd wordt tot één jaar in geval van herhaling binnen de drie jaar na de 
vorige veroordeling wegens een misdrijf bepaald bij artikel 35, tweede lid.91 
 
60. Dit geamendeerde wetsvoorstel werd op 29 november 2006 goedgekeurd door de 
Commissie voor Sociale Aangelegenheden.92 Op 14 december 2006 volgde de goedkeuring 
van de Senaat en werd het voorstel doorgestuurd naar de Kamer.93 
 
61. Op 18 januari 2007 werd door Kamerleden Magda De Meyer (collega van Dhr. 
Vandenhove) en Thierry Giet (PS) een amendement betreffende dit wetsvoorstel ingediend. 94  
 
Er werd voorgesteld het opschrift van het wetsvoorstel te wijzigen. Niet alleen de artikelen 35 
en 39 van de wet van 14 augustus 1986 hebben nood aan herschrijving, maar ook art. 1 van 
deze wet is aan aanpassing toe én er is nood aan een expliciete strafbaarstelling van seks met 

                                                 
87 Art. 16 §1 voorlopige hechteniswet. 
88 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming er het 
welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling, Parl .St. Senaat 2006-
2007, nr. 1146/1, pag. 2. 
89 Amendement op het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling, Parl. 
St. Senaat 2006-2007, nr. 3-1146/2. 
90 Ibid., pag. 2. 
91 Ibid., pag. 1. 
92 Hand. Senaat 2006-2007, 29 november 2006, nr. 3-1146/3, pag. 8. 
93 Hand. Senaat 2006-2007, 28 februari 2007, nr. 3-1146/7, pag. 1. 
94 Amendement op het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van 
dierenmishandeling, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 51-2823/002. 
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dieren.95 De discussie werd dankzij dit initiatief aldus uitgebreid van een verzwaring van de 
strafmaat in geval van dierenmishandeling, naar een aanpassing van het problematische art. 1 
dierenwelzijnswet, en naar een invoering van een expliciet verbod op bestialiteit. Dit moment 
is cruciaal voor de ontwikkelingen inzake de sanctionering van bestialiteit. 
 
Om de noodzaak tot herformulering van art. 1 te benadrukken, wordt bijna integraal de 
argumentatie van Dhr. Vandenhove overgenomen die hij in zijn wetsvoorstel had opgebouwd. 
Er wordt voornamelijk gewezen op de interpretatieproblemen die de huidige formulering met 
zich meebrengt door het gebruik van de termen ‘wetens’, ‘die tot doel hebben’ en ‘nutteloos’, 
en op de onaanvaardbare gevolgen van deze interpretatie. Het nieuwe artikel 1 dient het 
volgende te bepalen: “Niemand mag, uitgezonderd bij overmacht, handelingen plegen die niet 

door deze wet zijn voorzien en waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder 

noodzaak een verminking, een letsel, of pijn ondergaat.” 

De nadruk wordt gelegd op het feit dat deze nieuwe formulering alle interpretatieproblemen 
zal uitsluiten.96 
 
De exceptie van overmacht werd ingevoerd teneinde tegemoet te komen aan de kritieken geuit 
door de Senaat. Daar werd gesteld dat ieder die ook maar bij een verkeersongeval een dier 
aanrijdt, door dit artikel zou geviseerd worden.97 
 
Aangezien art. 1 aangepast wordt, dient een aanpassing in dezelfde zin te gebeuren aan       
art. 35, tweede lid, daar in dit laatste artikel de strafmaat op inbreuken op art. 1 bepaald 
wordt.98 
 
Tot slot wordt de strafbaarstelling van seksuele betrekkingen met dieren opgenomen in       
art. 35, 9°. 
 
62. Dit geamendeerde wetsvoorstel werd op 8 februari 2007 aangenomen door de Kamer.99 
 
63. Uiteindelijk werd dit voorstel teruggestuurd naar de Senaat. Daar werd het op 28 februari 
2007 integraal goedgekeurd. Als opmerking werd echter gesteld dat het betreurenswaardig is 
dat het verbod op seksuele betrekkingen met dieren werd ingeschreven in de 
dierenwelzijnswet, en niet in het Strafwetboek bij alle andere bepalingen betreffende seksuele 
misdrijven.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
95 Ibid., pag. 1. 
96 Ibid., pag. 2-3. 
97 Hand. Kamer 2006-2007, 30 januari 2007, nr. 2823/004, Verslag namens de Commissie voor de 
volksgezondheid, het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing, pag. 4. 
98 V. DE SOUTER, “Een strengere strafrechtelijke aanpak van seksuele betrekkingen met dieren”, TvW 2007, afl. 
4, 445-447. 
99 Hand. Senaat 2006-2007, 28 februari 2007, nr. 3-1146/7, pag. 1. 
100 Ibid., pag. 2. 
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3.4. Resultaat: wet van 19 maart 2007 
 
64. Voorgaande wetsvoorstellen en parlementaire besprekingen resulteerden uiteindelijk in de 
wet van 19 maart 2007 tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 
1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen 
in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden.101 De wet trad in werking 
op 23 juli 2007. 
 
65. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de inhoud van de door deze wet gewijzigde 
wetsartikelen. 
 
In de eerste plaats wordt art. 1 van de wet van 14 augustus 1986 vervangen door de volgende 
bepaling: “Niemand mag, uitgezonderd bij overmacht, handelingen plegen die niet door deze 

wet zijn voorzien en waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak een 

verminking, een letsel of pijn ondergaat.” 
Zoals reeds vermeld worden de problematische termen ‘wetens’, ‘tot doel hebben’ en 
‘nutteloos’ in deze nieuwe bepaling bewust terzijde gelaten, zodat een oplossing geboden 
wordt voor de enge interpretatie van de wet en de daaruit volgende onaanvaardbare 
vrijspraken. 
 
Vervolgens worden ook in art. 35 een aantal wijzigingen doorgevoerd.  
De wet van 19 maart 2007 zet het wetsvoorstel tot verhoging van de strafmaat inzake 
dierenmishandeling om tot wet. Dit wetsvoorstel was echter beperkt tot een verhoging van de 
gevangenisstraf van een maximum van drie maanden naar zes maanden voor het misdrijf 
omschreven in art. 35, 1° wet 14 augustus 1986. Alle andere misdrijven omschreven in art. 35 
blijven strafbaar met een gevangenisstraf van één maand tot drie maanden en met een 
geldboete van 26 tot 1000 euro, of met een van die straffen alleen. 
Als gevolg van deze beperkte verhoging van de strafmaat, wordt art. 35, 1° opgeheven, en 
wordt de strafbaarstelling opgenomen in een nieuw art. 35, tweede lid.102 Dit nieuw artikel 
bepaalt: “Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van strengere straffen bepaald 

bij het Strafwetboek, wordt gestraft met [een] gevangenisstraf van één maand tot zes 

maanden en met [een] geldboete van 26 euro tot 1000 euro of met een van die straffen alleen, 

hij die, uitgezonderd bij overmacht, handelingen pleegt die niet door deze wet zijn voorzien en 

waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak een verminking, een letsel of 

pijn ondergaat”. 

Deze bepaling bestraft dus gedragingen die strijdig zijn met de handelswijzen omschreven in 
art. 1 van de wet. Daarom diende de formulering van nieuw art. 35, tweede lid afgestemd te 
worden op art. 1 van deze wet. 
 
Reeds hoger werd erop gewezen dat art. 39 §1 wet 14 augustus 1986 aangepast diende te 
worden om de voorlopige hechteniswet te kunnen toepassen op herhaling van misdrijven 
betreffende dierenmishandeling, daar een loutere verdubbeling van de 
maximumgevangenisstraf van zes maanden in geval van recidive de vereiste termijn van één 
jaar bepaald in de voorlopige hechteniswet niet bereikte. 
Art. 39 werd derhalve aangevuld met een tweede paragraaf die bepaalt dat “bij herhaling 

binnen drie jaar na de vorige veroordeling wegens een misdrijf bepaald bij artikel 35, tweede 

lid, het maximum van de gevangenisstraf verhoogd [wordt] tot één jaar”. 
                                                 
101 B.S. 13 juli 2007. 
102 V. DE SOUTER, “Een strengere strafrechtelijke aanpak van seksuele betrekkingen met dieren”, TvW 2007, afl. 
4, 445-447. 
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Bijgevolg kan een persoon die zich schuldig maakt aan dierenmishandeling in voorlopige 
hechtenis genomen worden. 
Terecht stelt DE SOUTER  zich de vraag hoe men echter het criterium van de volstrekte 
noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid in dergelijk geval zal invullen.103 
 
Tot slot, maar erg belangrijk, wordt in artikel 35, 9° dierenwelzijnswet een expliciet verbod 
op bestialiteiten ingevoerd. 
Dit artikel bepaalt: “Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van strengere 

straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met gevangenisstraf van één maand tot 

drie maanden en met een geldboete van 26 euro tot 1000 euro of met een van die straffen 

alleen, hij die:  

9°: seksuele betrekkingen heeft met dieren.” 

Bij recidive binnen de drie jaar na de vorige veroordeling worden deze straffen verdubbeld. 
 
 
3.5. Conclusie 
 
66. Vanaf de inwerkingtreding van voorgaande wet op 23 juli 2007 is bestialiteit in België 
expliciet strafbaar gesteld. Dit wil zeggen dat van zodra de seksuele betrekkingen met dieren 
bewezen zijn, de schending van artikel 35, 9° dierenwelzijnswet vaststaat en straffeloosheid 
uitgesloten is. Discussies over de vraag of er al dan niet sprake is van dierenmishandeling, en 
m.a.w. of het dier pijn, letsels of verminking onderging, en of de dader hiertoe het opzet had, 
zijn definitief verleden tijd.  
 
67. De bespreking van de voorbereidende werken toont aan dat het bereiken van deze 
expliciete strafbaarstelling niet over rozen liep. Integendeel, er werd een ingewikkeld parcours 
afgelegd om tot dit resultaat te komen.  
Aanvankelijk ging men niet in op het voorstel tot aanpassing van art. 1 dierenwelzijnswet en 
tot expliciete criminalisering van seksuele betrekkingen met dieren. De aanpassing van het 
artikel en de strafbaarstelling van dit gedrag is er dan toch gekomen door gebruik te maken 
van een achterpoortje, namelijk door het als amendement toe te voegen bij een wetsvoorstel 
dat uitsluitend gericht was op strafverhoging bij dierenmishandeling. De aanpassing van de 
bewoordingen van art.1 en de verhoging van de strafmaat hadden echter gevolgen voor de 
bewoordingen en de structuur van andere artikelen. Een ingewikkeld kluwen aan wijzigingen 
van de dierenwelzijnswet was het gevolg. 
Voorgaande gedetailleerde ontleding van de voorbereidende werken was dan ook 
noodzakelijk om een goed begrip van de huidige wetgeving mogelijk te maken. 
 
68. Opvallend is dat vanuit geen enkele hoek stemmen zijn opgegaan om in een expliciete 
regeling betreffende dierenpornografie te voorzien. Het bestrijden van het bezit, het maken en 
het verspreiden van dierenporno zal dus nog steeds dienen te gebeuren via een veroordeling 
op grond van schennis van de openbare orde en de goede zeden. De rechter zal aldus steeds, 
zoals in voorgaand arrest gedaan werd, in concreto moeten nagaan of het schaamtegevoel van 
de doorsnee burger al dan niet ernstig gekwetst wordt.104 
 

                                                 
103 V. DE SOUTER, o.c., 445-447. 
104 Zie infra.  
In hoofdstuk 4 wordt het probleem van de al dan niet strafbaarheid van het maken, bezitten, verspreiden, … van 
dierenpornografie als zijnde een inbreuk op de bepalingen betreffende de openbare schennis van de goede zeden 
verder uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 4:  

De link tussen bestialiteit en de goede zeden: een onderzoek naar 

de problematiek van de dierenpornografie 
 
4.1. Inleiding 
 
69. Bij de bespreking van de zaak Freki hebben we gezien dat de betrokkene werd 
vrijgesproken van dierenmishandeling als inbreuk op de wet betreffende de bescherming en 
het welzijn der dieren voor wat betreft de seksuele betrekkingen met de reuen.  
De reacties die op dit deel van de uitspraak volgden, en die leidden tot de expliciete 
strafbaarstelling van seksuele betrekkingen met dieren, werden in een vorig hoofdstuk 
uitvoerig uiteengezet.105 
 
70. Niettegenstaande het feit dat bestiale handelingen in die tijd nog niet strafbaar waren in 
België, werd de man in een tweede deel van de uitspraak wel veroordeeld tot een geldboete, 
en dit omdat hij beelden van zijn seksuele activiteiten op het internet had geplaatst. De rechter 
oordeelde dat afbeeldingen van seks met honden op het internet het schaamtegevoel van de 
doorsnee burger ernstig kwetsen, en dus in strijd zijn met de goede zeden.106 
M.a.w.: het plaatsen van dierenpornografisch materiaal, zijnde bewegende beelden of 
statische afbeeldingen waarop bestiale gedragingen worden vastgelegd, op het internet, is 
strafbaar als zijnde in strijd met de bepalingen betreffende de openbare schennis van de goede 
zeden.  
Zie hier de link tussen bestialiteit en de goede zeden: het openbaar maken van 
dierenpornografie. 
 
Er bestaat echter nog een tweede link tussen bestialiteit en de goede zeden, die op zich niks te 
maken heeft met dierenpornografie.  
Wanneer een persoon in het openbaar seks heeft met dieren, en een derde persoon van deze 
daden getuige kan zijn, pleegt hij ook een inbreuk op de bepalingen die de openbare schennis 
van de goede zeden regelen. 
 
71. In de inleiding werd er reeds op gewezen dat deze masterproef zich niet beperkt tot een 
bespreking van de strafbaarstelling van bestialiteit. Het onder de loep nemen van de 
problematiek van bestialiteit in het licht van de goede zeden, en vooral van dierenpornografie, 
is even belangrijk.  
 
72. Bestialiteit en dierenporno zijn nauw met elkaar verbonden. Dierenpornografisch 
materiaal impliceert seksuele betrekkingen met dieren. 
Het is niet uitzonderlijk dat een persoon, zoals Freki, zijn seksuele handelingen met dieren 
gaat filmen en deze beelden via het internet verspreidt. Maar het internet is niet de enige bron 
van dierenpornografisch materiaal. Ook worden in sommige videotheken dvd’s houdende 
seks met dieren verhuurd, of wordt dergelijk materiaal verkocht. 
 
 
 

                                                 
105 Zie hoofdstuk 2 en 3. 
106 Zie supra randnummer 45. 
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73. In het kader van de strafbaarstelling van dierenporno als zijnde in strijd met de goede 
zeden, rijzen vele vragen: Wat is precies strafbaar? Is enkel het verspreiden van 
dierenpornografie strafbaar, of ook het maken en het bezitten ervan? Wie is strafbaar? Loopt 
enkel de producent risico op bestraffing, of is ook de consument niet veilig? En wat met de 
verhuurder en de verkoper van dergelijke films? En op welke wetsartikelen vormen 
voorgaande gedragingen en personen een inbreuk? 
 
Ook kan men zich vragen stellen over de positie van een persoon die bestiale handelingen in 
het openbaar stelt: is dubbele incriminatie mogelijk? Kan hij zowel gestraft worden voor 
inbreuken op artikel 35, 9° dierenwelzijnswet, als voor overtreding van de bepalingen 
betreffende de goede zeden vervat in het strafwetboek? 
 
74. Alvorens we deze vragen kunnen beantwoorden is het nodig om een algemene bespreking 
te geven van de bepalingen betreffende de openbare schennis van de goede zeden. Het is 
voornamelijk van belang een duidelijk beeld te krijgen van wat verstaan wordt onder het 
begrip goede zeden, en te beseffen dat dit geen begrip is met een vaststaande inhoud. 
Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen de twee strafbare gedragingen die vervat 
liggen in de artikelen betreffende openbare zedenschennis: openbare zedenschennis door het 
verspreiden van afbeeldingen, prenten, … die in strijd zijn met de goede zeden, en openbare 
zedenschennis door het stellen van handelingen.  
Het zij duidelijk dat hier geen exhaustieve bespreking van het misdrijf openbare 
zedenschennis wordt gegeven. Dit zou ons in het kader van deze masterproef veel te ver 
leiden. Deze uiteenzetting beperkt zich tot wat noodzakelijk is om zich een goed beeld te 
kunnen vormen over de strafbaarheid van dierenpornografie. 
 
Na een algemeen onderzoek naar de relevante wettelijke bepalingen zullen we in de 
mogelijkheid gesteld worden onze bevindingen te transponeren naar de problematiek van de 
bestraffing van dierenpornografie enerzijds en naar de kwestie van het openbaar stellen van 
bestiale gedragingen anderzijds. 
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4.2. Algemene bespreking van de openbare schennis van de goede zeden 
 
4.2.1. De relevante wettelijke bepalingen 
 
75. De regelen betreffende de openbare zedenschennis zijn opgenomen in de artikelen 383 tot 
en met 389 van het Strafwetboek: hoofdstuk VII: openbare schennis van de goede zeden.  
 
76. In het kader van deze masterproef zijn vooral de artikelen 383, 384 en 385 Sw. van 
belang. De algemene bespreking zal zich dan ook beperken tot de ontleding van deze 
artikelen.  
 
77. De artikelen 383 en 384 Sw. behelzen een eerste misdrijf inzake openbare zedenschennis, 
namelijk het schenden van de wet door het verspreiden, tentoonstellen en verkopen van 
prenten, afbeeldingen, … die strijdig zijn met de goede zeden. 
 
Art. 383 Sw.: “Hij die liederen, vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, 

afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, verkoopt of 

verspreidt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met 

geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. 

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die schunnigheden zingt, leest, voordraagt, ten gehore 

brengt of uit, in de openbare bijeenkomsten of plaatsen bedoeld in artikel 444, tweede lid. 

Met dezelfde straffen wordt gestraft:  

Hij die, met het oog op de handel of de verspreiding, liederen, vlugschriften, geschriften, 

afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden, vervaardigt, in voorraad heeft, 

invoert of doet invoeren, vervoert of doet vervoeren, aan een vervoer- of een distributieagent 

overhandigt, door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt; 

Hij die zinnebeelden of voorwerpen, die strijdig zijn met de goede zeden, tentoonstelt, 

verkoopt of verspreidt, ze met het oog op de handel op de verspreiding vervaardigt of in 

voorraad heeft, invoert of doet invoeren, vervoert of doet vervoeren, aan een vervoer- of 

distributieagent overhandigt, door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt; 
[…]” 
 
Art. 384 Sw.: “In de gevallen bedoeld in artikel 383 wordt de vervaardiger van het geschrift, 

de afbeelding, de prent of het voorwerp gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een 

jaar en met geldboete van vijftig frank tot duizend frank.” 
 
78. Een tweede misdrijf inzake openbare schennis van de goede zeden ligt vervat in art. 385 
Sw. Dit artikel wordt klassiek beschouwd als openbare zedenschennis en is van toepassing op 
zedenschendende handelingen die in het openbaar gesteld worden. 
 
Art. 385 Sw.: “Hij die in het openbaar de zeden schendt door handelingen die de eerbaarheid 

kwetsen, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van 

zesentwintig frank tot vijfhonderd frank.  

Wordt de schennis gepleegd in aanwezigheid van een minderjarige beneden de volle leeftijd 

van zestien jaar, dan is de straf gevangenisstraf […] een maand tot drie jaar en geldboete van 

honderd frank tot duizend frank.” 
 

79. Art. 386 Sw. voorziet in een strafverzwaring indien de strafbare feiten, omschreven in art. 
383 Sw. zijn gepleegd tegenover minderjarigen. Indien een persoon afbeeldingen, prenten, … 
die in strijd zijn met de goede zeden tentoonstelt aan, verkoopt aan, of op enigerlei wijze ter 
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beschikking stelt van minderjarigen, kan hij veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 
zes maanden tot twee jaar en een geldboete van duizend frank tot vijfduizend frank. 
In hetzelfde geval kunnen de straffen, bepaald in het eerste lid van art. 385 (dus in geval van 
het stellen van zedenschendende handelingen in het bijzijn van een minderjarige), worden 
verdubbeld, en dit onverminderd de toepassing van het tweede lid van dit art. 385. 
 
80. Tot slot bepaalt art. 388 Sw. dat de personen die veroordeeld werden wegens inbreuk op 
voorgaande artikelen, kunnen veroordeeld worden tot ontzetting van de rechten genoemd in 
art. 31, eerste lid Sw.  
 
4.2.2. Bestanddelen gemeen aan de artikelen 383, 384 en 385 Sw. 
 
81. In wat volgt wordt een bespreking gegeven van de elementen die de drie vermelde 
artikelen, en dus de twee onderscheiden misdrijven inzake openbare zedenschennis, 
gemeenschappelijk hebben.  
Beide misdrijven vereisen openbaarheid en schending van de goede zeden. Ook is in beide 
gevallen het moreel element reeds vervuld wanneer er een algemeen opzet aanwezig is. De 
schuldige kan zich in geen geval beroepen op dwaling als schulduitsluitingsgrond, en het is 
niet nodig een klacht neer te leggen opdat een onderzoek naar deze inbreuken kan gevoerd 
worden. 
 
4.2.2.1. De openbaarheid 

 

82. Een eerste vereiste voor de bestraffing op grond van de art. 383 en 385 Sw. is dat de 
afbeeldingen, prenten, … waarvan sprake in art. 383 Sw. in het openbaar getoond moeten 
worden, en de handelingen die in art. 385 Sw. vermeld worden in het openbaar gesteld dienen 
te zijn. 
 
83. Deze openbaarheid houdt niet in dat de inbreuken daadwerkelijk tegenover derden moeten 
gepleegd worden. Het volstaat dat de afbeeldingen of de handelingen door derden die niet 
betrokken zijn bij de feiten kunnen gezien of gehoord worden, en dit zelfs toevallig.107 
 
Meer bepaald is er openbaarheid wanneer:108 

- de handelingen of de afbeeldingen gesteld of getoond worden op openbare plaatsen. 
Dit wordt ook wel de publieke openbaarheid genoemd. (Bijvoorbeeld seks in een 
stadspark; het ongegeneerd bekijken van pornografisch materiaal op een trein) 

- voorgaande gedragingen plaatsvinden in private plaatsen, maar in die mate dat de 
gedragingen vanaf de openbare weg zichtbaar of hoorbaar zijn, “zonder dat de 
schikking der plaatsen te dien einde diende gewijzigd te worden”109; of wanneer naast 
de ‘schuldigen’ nog personen aanwezig zijn, die echter niet of niet vrijwillig 
deelnemen aan de feiten. In dergelijk geval spreekt men soms over private 
openbaarheid. (Bijvoorbeeld een koppel heeft seks in hun huis, maar laat alle vensters 
en gordijnen open zodat ze van op straat te horen en te zien zijn) 

 
84. Er bestaat wel een uitzondering op deze openbaarheid, namelijk bij art. 383, derde lid Sw. 
Deze uitzondering wordt verder uiteengezet bij de bespreking van art. 383 Sw. 

                                                 
107 I. DELBROUCK, “Openbare schennis van de goede zeden”, in X., Postal Memoralis. Lexicon strafrecht, 

strafvordering en bijzondere wetten, 2002, O 120/5 – O 120/22., 5. 
108 I. DELBROUCK, o.c., 5-6. 
109 Cass. 23 april 1951, Pas. 1951, I, 572; Arr. Cass. 1951, 483. 
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4.2.2.2. Schennis van de goede zeden: het begrip ‘goede zeden’ 

 
85. In de wetgeving wordt nergens een definitie gegeven van wat onder begrip ‘goede zeden’ 
moet worden verstaan. Dit was een bewuste keuze van de wetgever. Het vastleggen van een 
bepaalde definitie leidt namelijk tot verstarring, de bepaling gaat niet mee met zijn tijd. 
Men wou deze verstarring vermijden. De wetgever was zich ervan bewust dat ‘goede zeden’ 
een aan evolutie onderhevig begrip is, een begrip dat zich perfect leent tot een evolutieve 
interpretatie van de strafwet. Het is aldus de taak van de rechter om voorgaand vaag begrip in 
te vullen.  
 
86. Vooraleer ingegaan wordt op de inhoud van het begrip ‘goede zeden’, moet duidelijk 
gesteld worden dat deze term betrekking heeft op seksualiteit. Het refereert uitdrukkelijk en 
enkel naar “hetgeen aanstootgevend is voor de eerbaarheid in de zin van de kuisheid en het 
schaamtegevoel in de uitdrukkelijk seksuele betekenis van deze begrippen.”110 Zedelijkheid 
heeft dus niks te maken met het vertonen van extreme vormen van geweld en heeft geen 
uitstaans met het begrip ‘moraal’.111 
 
87. De eerste vraag die we ons moeten stellen is waaraan de rechter het begrip ‘goede zeden’ 
moet toetsen. 
 
In 1977 stelde het Hof van Cassatie dat, om te beslissen dat prenten strijdig zijn met de goede 
zeden, de rechter moet vaststellen dat deze prenten het schaamtegevoel van de doorsnee 
burger kwetsen. Hij kan aldus niet wettig beslissen dat prenten strijdig zijn met de goede 
zeden op de enkele grond dat deze prenten het schaamtegevoel van slechts enkele personen 
kwetsen.112 
In de jaren ’80 verduidelijkte het Hof van Cassatie dat de aan evolutie onderhevige inhoud 
van het wettelijk begrip ‘goede zeden’ niet kan worden getoetst aan de desbetreffende 
opvattingen van ‘velen’, maar aan de hand van de door de wet op het stuk van de openbare 
zedelijkheid beschermde waarden, zoals zij door het collectief bewustzijn van het ogenblik 
worden aangevoeld.113 
De Luikse rechter verduidelijkte dit toetsingscriterium in 1990. De rechter oordeelt soeverein 
over het begrip openbare zedenschennis (en dus over het begrip ‘goede zeden’) en bepaalt dit 
in functie van waarden voortspruitend uit de publieke moraal zoals deze wordt beschermd 
door de wet en wordt aangevoeld door de gemeenschap, zonder rekening te houden met 
subjectieve gevoelens.114 
 
88. Een tweede belangrijke vraag is wat het begrip ‘goede zeden’ nu precies inhoudt. Zoals 
reeds vermeld is dit een evolutief begrip. Zaken die vroeger door de gemeenschap als 
schokkend beschouwd werden, kunnen nu maatschappelijk aanvaard zijn. 
 
Het Hof van Cassatie oordeelde in 1971 nogal algemeen dat afbeeldingen of prenten 
zedenschendend zijn wanneer zij “er blijkbaar uitsluitend op gericht zijn de zinnelijke 
gevoelens van degene die ze bekijkt buitenmatig te prikkelen of, wegens de vicieuze of 

                                                 
110 D. VOORHOOF, “De tentoonstelling van picturale kunst en de goede zeden” (noot onder Gent 2 mei 1988), 
TGR 1988, 121-126, verwijzend naar een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 30 april 1986. 
111 I. DELBROUCK, o.c., 7. 
112 Cass. 28 september 1977, Pas., 1978, I, 119; Arr. Cass., 1978, 134.  
113 Cass. 24 november 1981, R.W. 1981-82, 1815; Cass. 15 juni 1982, R.W. 1982-83, 1985. 
114 Luik 23 oktober 1990, JLMB 1991, 1361. 
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tegennatuurlijke gedragingen of houdingen op seksueel gebied die zij voorstellen, het 
schaamtegevoel van de gezonddenkende doorsnee burger kwetsen”.115 
 
Dit ruime begrip werd door de Hoven van Beroep van Brussel en Gent verder uitgewerkt in 
de loop van de jaren ’80. 
In een arrest van 2 april 1984 oordeelde het Hof van Beroep van Gent dat de afbeelding van 
de normale seksuele handeling op zichzelf niet noodzakelijk aanstootgevend is. Afbeeldingen 
van fallussen (of penissen, meestal in erectie), fellatio (orale bevrediging van de man), 
cunnilingus (het oraal bevredigen van de vrouw) en sodomie met dieren daarentegen, hebben 
een aanstotelijk karakter en zijn strijdig met de goede zeden.116 
In 1988 stelde dit zelfde Hof van Beroep dat “in de algemeen aanvaarde opvatting van de 
bevolking het enkel vertonen van de anatomische geslachtsorganen, niet als zedenschendend 
wordt aanzien, indien er geen andere agressieve bedoelingen aanwezig zijn. Het is nochtans 
zeker dat het collectief bewustzijn de seksualiteit in actieve vorm van wulpsheid en 
perversiteit in beelden en prenten niet als normaal aanvaardt en noodzakelijk gevoelens van 
inwendige driften bekendmaakt en opwekt. Dergelijke beelden komen dan ook als 
zedenschendend voor”.117 
Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat, niettegenstaande de evolutie naar een 
versoepeling van de zedelijkheid, beelden van copulatie, masturbatie, ejaculatie, sodomie, 
trio-sex, verkrachtingen, orgie-toestanden en sadomasochisme zedenschendende beelden 
zijn.118 
 

Het duurde tot 1994 eer het Hof van Cassatie zelf het voormelde algemene begrip ging 
specificeren, en dit als gevolg van het cassatieberoep ingesteld tegen een arrest gewezen door 
het Hof van Beroep van Brussel op 24 april 1991. 
 
Het Brusselse Hof had geoordeeld dat de handel in en de vertoning van erotische videofilms 
op zich niet als een openbare schending van de goede zeden te beschouwen is. Maar dit is 
enkel het geval in zoverre de bedoelde videofilms geen scènes bevatten van seksueel geweld, 
van pedofilie, van bestialiteit of van SM en in zoverre de voorstelling van verschillende 
vormen van seksuele relaties tussen instemmende partners enkel gericht is tot een publiek dat 
ermee instemt deze beelden te bekijken en deze hen op geen enkele wijze worden 
opgedrongen.119 
In rechtspraak en rechtsleer wordt aanvaard dat uit voorgaande voorwaarden moet worden 
afgeleid dat videobeelden van copulatie, masturbatie, ejaculatie, sodomie, fellatio, cunnilingus 
en groepsseks bij of tussen meerderjarige instemmende personen niet in strijd zijn met de 
goede zeden.120 
 

Op 15 maart 1994 verwierp het Hof van Cassatie deze liberale visie. Het Hof stelde dat “het 
collectief bewustzijn, zoals dit heden bestaat, niet de verspreiding tolereert, noch het in 
voorraad houden met het oog op de handel, van afbeeldingen van copulatie, masturbatie, 
ejaculatie, sodomie, fellatio, groepsseks en dergelijke. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan 
door de tolerantie die op andere gebieden bestaat en door de grotere uitdrukkingsvrijheid op 
                                                 
115 Cass. 7 december 1971, R.W. 1972-1973, 225. 
116 D. VOORHOOF, “De tentoonstelling van picturale kunst en de goede zeden” (noot onder Gent 2 mei 1988), 
TGR 1988, 121-126, verwijzend naar een onuitgegeven arrest van het Hof van Beroep te Gent van 2 april 1984. 
117 Gent 2 mei 1988, TGR 1988, 119. 
118 Brussel 28 oktober 1987, R.D.P. 1988, 968. 
119 Brussel 24 april 1991, JT 1992, 15; Journ. Proc. 1991, afl. 195, 30. 
120 G., VERMEULEN, “De verhuur van pornovideo’s en de goede zeden”, R. Cass 1994, 245-249; Corr. Kortrijk 
30 april 2002, TWVR 2002, afl. 1, 30. 
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gebied van seksuele aangelegenheden die heden ten dage in onze maatschappij algemeen is 
aanvaard.”121 
 

Tot slot velde de correctionele rechtbank van Kortrijk in 2002 een opmerkelijke uitspraak. De 
rechtbank nam afstand van voorgaande invulling van het begrip ‘goede zeden’ door het Hof 
van Cassatie. In haar motivering stelt zij dat “op heden, anno 2002, de rechtbank van oordeel 
is dat het collectief bewustzijn t.a.v. het in voorraad hebben met het oog op de handel, en de 
handel zelf, in videobeelden van copulatie, ejaculatie, sodomie, fellatio, cunnilingus en 
groepsseks, bij of tussen meerderjarige instemmende personen, het standpunt van het Hof van 
Cassatie zoals verwoord in het arrest dd. 15 maart 1994 niet meer deelt.” In zoverre 
videobeelden dergelijke handelingen vertonen, is er dus geen strijdigheid met de goede zeden. 
“Daarentegen worden afbeeldingen waarin scènes voorkomen van 1) extreme vormen van 
sadomasochisme of waarbij meerderjarige personen op welke wijze dan ook gedwongen 
worden tot het aanwezig zijn bij of het verrichten van seksuele handelingen, 2) seksuele 
handelingen waarbij op welke wijze dan ook minderjarigen betrokken worden, 3) urolagnie, 
4) coprolagnie en 5) bestialiteiten, heden ten dage ongetwijfeld door het collectief bewustzijn 
strijdig geacht met de goede zeden”.122 
 
89. Voorgaande evolutie in de rechtspraak geeft duidelijk aan hoe de inhoud van het begrip 
goede zeden aan verandering onderhevig is, en dat het erg moeilijk is een algemene regel te 
stellen. Het is de rechter die dient te beoordelen of iets in het kader van de tijdsgeest al dan 
niet zedenschennis uitmaakt, en hij dient zich hierbij te laten leiden door wat in de 
samenleving waarin de feiten zich voordoen, door het collectieve bewustzijn op dat ogenblik, 
als zedenschendend aangevoeld wordt. Bepaalde periodes worden gekenmerkt door een 
uiterst strenge en preutse houding op seksueel en zedelijk gebied, in andere periodes stelt de 
maatschappij zich zeer liberaal op.  
Waar men vroeger aanstoot nam aan praktisch alle handelingen met een seksuele strekking, is 
dit huidig niet meer het geval. De samenleving is minder rap gechoqueerd door de aanblik van 
erotiek, maar toch zijn de ketenen der preutsheid nog niet volledig afgeworpen.  
 
4.2.2.3. Het moreel element: de afwezigheid van een bijzonder opzet 

 

90. In het kader van openbare schennis van de goede zeden, volstaat een algemeen opzet, er is 
geen bijzonder opzet vereist.123 Het moreel bestanddeel van het misdrijf bestaat erin dat de 
dader met vrije en bewuste wil de handeling pleegt waarvan hij weet dat zij als 
zedenschendend strafbaar is.124 
 
Het algemeen opzet is aldus aanwezig van zodra de dader vrijwillig en met kennis van de 
aanstootgevende aard van zijn handeling, deze handeling toch gesteld heeft of de 
afbeeldingen, prenten, … publiekelijk getoond heeft.125 
 

 

 

 

                                                 
121 Cass. AR 6557, 15 maart 1994; Arr. Cass. 1994, 262; Bull. 1994, 261; Pas. 1994, I, 261; R.Cass. 1994, 248, 
noot VERMEULEN, G. 
122 Corr. Kortrijk 30 april 2002, TWVR 2002, afl. 1, 30. 
123 Cass. 30 juni 1958, Pas. 1958 I, 1214; Arr. Cass. 1958, 880. 
124 Cass. 15 juni 1982, R.W. 1982-83, 1815. 
125 I. DELBROUCK, o.c., 10. 
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4.2.2.4. Dwaling als schulduitsluitingsgrond? 

 

91. De verschillende parketten houden er elk een eigen vervolgingsbeleid op na wat betreft 
openbare zedenschennis. In het ene arrondissement zal men eerder geneigd zijn te seponeren, 
terwijl men in het ander beslist tot vervolging. 
Verdachten afkomstig uit een arrondissement waar een gedoogbeleid heerst, beroepen zich 
vaak op de dwaling om aan bestraffing te ontsnappen: zij konden te goeder trouw geloven dat 
hun gedragingen niet strafbaar waren. 
 
Voorgaande redenering wordt echter niet aanvaard. Het Hof van Cassatie oordeelde in 1994 
dat “geen dienende elementen kunnen worden afgeleid uit de vervolgingspolitiek van 
sommige parketten.” 
Ook stelde het Hof duidelijk dat “dwaling slechts dan een rechtvaardigingsgrond (dit moet 
eigenlijk schulduitsluitingsgrond zijn) is als zij onoverkomelijk is, wat niet het gevolg is van 
de enkele goede trouw van de dader van het feit.”126 
 

4.2.2.5. Geen klachtmisdrijf 

 
92. De misdrijven vervat in hoofdstuk VII van het Strafwetboek zijn geen klachtmisdrijven. 
Dit wordt duidelijk gesteld in het Kleenex-arrest van 2 mei 1988, waar beslist werd dat 
schilderijen die de geslachtsdelen in het oog lieten springen door het gebruik van speciale 
verf, in strijd zijn met de goede zeden. De rechter oordeelde dat “de omstandigheid dat er 
geen klachten van individuen of van organisaties tegen deze schilderwerken bij de politie of 
bij de Procureur des Konings zijn ingediend, [ter zake niks verandert], gezien het geen 
klachtdelict betreft.”127 
 
Politie en parket kunnen aldus een onderzoek instellen, zonder dat er enige klacht aanhangig 
werd gemaakt. 
 
4.2.3. Toelichting bij art. 383 Sw.: openbare zedenschennis door het verspreiden van 
afbeeldingen, prenten, … die strijdig zijn met de goede zeden 
 
4.2.3.1. Art. 383, eerste lid Sw. 

 

93. De wet spreekt van het tentoonstellen, verkopen of verspreiden van liederen, 
vlugschriften, geschriften, afbeeldingen en prenten. 
 
De terminologie ‘afbeeldingen en prenten’ moet ruim geïnterpreteerd worden.  
Het Hof van Cassatie oordeelde in zijn arrest van 15 maart 1994 dat “de rechter […] de 
strafwet mag toepassen op feiten die de wetgever onmogelijk kon voorzien op het ogenblik 
van de afkondiging van de wetsbepaling, op voorwaarde […] dat de wil van de wetgever om 
feiten van die aard strafbaar te stellen, ondubbelzinnig vaststaat en dat die feiten onder de 
wettelijke omschrijving van het misdrijf kunnen worden gebracht. […] Nu de wetgever van 
1926 alle met de goede zeden strijdige afbeeldingen op het oog had, ongeacht de materiële 

                                                 
126 Cass. AR 6557, 15 maart 1994; Arr. Cass. 1994, 262; Bull. 1994, 261; Pas. 1994, I, 261; R.Cass. 1994, 248, 
noot VERMEULEN, G. 
127 Gent 2 mei 1988, TGR 1988, 119. 
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drager die de afbeelding doet ontstaan, moet ook het videobeeld beschouwd worden als een 
afbeelding in de zin van art. 383 van het Strafwetboek”.128 
Er is dus sprake van inbreuk op voorgaand artikel van zodra men de materiële drager van 
zedenschendende beelden tentoonstelt, verspreidt of verkoopt. Ook CD-roms en dvd’s met 
dergelijke inhoud vallen onder het begrip ‘afbeeldingen’. 
 
Ook de manieren van openbaarmaking zijn niet limitatief. 
Onder ‘verspreiden’ verstaat men uitdelen, versturen, verhuren, uitzenden, projecteren in een 
bioscoop, via het internet beschikbaar stellen, …129 
Over het feit dat het verhuren van pornovideo’s strijdig is met art. 383, eerste lid Sw., bestaat 
echter onenigheid. We komen hierop terug bij de beoordeling van de strafbaarheid van de 
verhuur van dierenporno.130 
 
94. Deze bepaling vereist openbaarheid. Het loutere bezit van pornografie is dus niet strafbaar 
wegens gebrek aan openbaarheid. Een uitzondering op deze regel betreft het louter bezit van 
kinderpornografie. Dit is expliciet strafbaar gesteld in art. 386bis Sw.131 
 

4.2.3.2. Art. 383, derde lid Sw. 

 
95. Men pleegt pas een inbreuk op deze bepaling wanneer men zedenschendende 
afbeeldingen of prenten gaat vervaardigen, in voorraad hebben, invoeren of doen invoeren, … 
met het oog op de handel of de verspreiding ervan. Hier kunnen we dus stellen dat er nood is 
aan een bijzonder opzet. 
 

96. Deze bepaling vereist geen openbaarheid. Ze viseert de voorbereidende handelingen die 
leiden tot de voltrekking van het misdrijf bepaald in art. 383, eerste lid Sw., waar wel 
openbaarheid vereist is.132 
 
97. Voorgaande bepaling is niet van toepassing op het invoeren van pornografie (m.u.v. 
kinderporno) die bestemd is voor een private verzameling. Men is wel strafbaar indien men de 
porno invoert om ze later te verhandelen.133 
 
98. De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft geoordeeld dat onder het begrip 
‘vervaardigen’ ook de term ‘produceren’ moet verstaan worden. “Deze [laatste] term heeft 
zowel betrekking op de handelingen die worden gesteld door een cineast en/of producent 
teneinde een pornografische scène op film vast te leggen, als op de handelingen die er enkel 
toe strekken een kopie te reproduceren vanuit een mastertape”.134 
 
 

 

 

                                                 
128 Cass. AR 6557, 15 maart 1994; Arr. Cass. 1994, 262; Bull. 1994, 261; Pas. 1994, I, 261; R.Cass. 1994, 248, 
noot VERMEULEN, G. 
129 I. DELBROUCK, o.c., 12. 
130 Zie infra randnummer 111. 
131 Op deze kwestie wordt dieper ingegaan bij de bespreking van de al dan niet strafbaarheid van het bezit van 
dierenpornografie. 
132 G., VERMEULEN, “De verhuur van pornovideo’s en de goede zeden”, R. Cass 1994, 245-249; Corr. Kortrijk 
30 april 2002, TWVR 2002, afl. 1, 30. 
133 I. DELBROUCK, o.c., 13. 
134 Corr. Kortrijk 30 april 2002, TWVR 2002, afl. 1, 30. 
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4.2.3.3. Art. 383, vierde lid Sw. 

 

99. Bij zinnebeelden of voorwerpen die in strijd zijn met de goede zeden kan men twee zaken 
onderscheiden.  
Enerzijds is het artikel van toepassing op voorwerpen die door hun vorm duidelijk verwijzen 
naar iets seksueels (bijvoorbeeld een levensechte kunstpenis).  
Anderzijds verwijst het naar voorwerpen die op het eerste zicht neutraal zijn, maar die echter 
bestemd zijn tot het uitvoeren van, of het aanzetten tot onzedelijke praktijken. (bijvoorbeeld 
hulpstukken voor SM of bestialiteit).135 
 
4.2.4. Toelichting bij art. 385 Sw.: openbare zedenschennis door het stellen van handelingen 
 
100. Dit artikel sanctioneert personen die de zeden schenden door in het openbaar 
handelingen te  stellen die de eerbaarheid kwetsen. 
 
101. Voor de beoordeling van wat vandaag de dag wordt beschouwd als handelingen die de 
zeden schenden en de eerbaarheid kwetsen, en aan welke norm de rechter moet toetsen, 
kunnen we verwijzen naar wat hierboven uiteengezet werd.136 Niettegenstaande het feit dat 
bovenstaande evolutie met betrekking tot het begrip ‘goede zeden’ voornamelijk spreekt over 
zedenschendende beelden, kunnen we hieruit afleiden dat, wanneer men van bepaalde 
handelingen geen beelden mag verspreiden, men deze handelingen ook niet in het openbaar 
mag stellen. (zoals groepseks, SM, bestiale handelingen, coprolagnie, urolagnie,…) 
 
Maar de strafbaarstelling van art. 385 Sw. is ruimer dan wat in voorgaande alinea werd 
uiteengezet. Van bepaalde handelingen wordt algemeen aanvaard dat er beelden van verspreid 
mogen worden, maar de directe confrontatie met die handelingen, die in het openbaar worden 
gesteld, maakt nog steeds een strafbare daad uit. Hierbij kunnen we denken aan een koppel 
dat seks heeft in een park. De verspreiding van beelden van een vrijend koppel wordt de dag 
van vandaag aanvaard, in die mate dat het binnen de grenzen van de softporno blijft. Het 
hebben van seks in het openbaar daarentegen, is een handeling die de getuigen kwetst in hun 
schaamtegevoel.  
 
Volgens DE ZEGHER kunnen de strafbare handelingen die door dit artikel geviseerd worden, 
onderverdeeld worden in vier categorieën.137 
1. Onder de eerste categorie vallen de handelingen die betrekking hebben op de 

geslachtsgemeenschap zelf.138 Hierbij kunnen we denken aan de vleselijke gemeenschap 
op zich, maar ook aan de manuele en orale bevredigingen die hier deel van uitmaken. 

2. In de tweede plaats vermeldt hij ‘handelingen van ontucht en tegennatuurlijke praktijken’ 
die uit hun aard zedenschendend zijn.139 Onder deze categorie vallen de handelingen die 
in voorgaande evolutie van de rechtspraak afgekeurd worden: SM, bestialiteit, necrofilie, 
urolagnie, coprolagnie, … 140 

 

                                                 
135 I. DELBROUCK, o.c., 11. 
136 Zie supra randnummer 87 en 88. 
137 J. DE ZEGHER, Openbare zedenschennis, Gent, Story-Scientia 1973, 225p. 
138 J. DE ZEGHER, o.c., 139. 
139 J. DE ZEGHER, o.c., 139. 
140 Een opmerkelijke vaststelling is dat DE ZEGHER onder deze tegennatuurlijke en ontuchtige handelingen ook 
homoseksualiteit verstaat. Deze visie gaat de dag van vandaag uiteraard niet meer op. Dit is een sprekend 
voorbeeld van de evolutieve aard van het begrip goede zeden en van het feit dat we bijzonder kritisch moeten 
zijn bij de consultatie van oudere rechtspraak en rechtsleer. 
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3. Een derde categorie heeft betrekking op de gebaren die betrekking hebben op de 

geslachtsdelen. Hierbij verstaat men het naar de eigen geslachtsdelen wijzen of ernaar 
grijpen, of het stellen van handelingen deze lichaamsdelen suggereren.141 

4. Tot slot zijn er de houdingen van een persoon die gepaard gaan met de ontbloting van de 
intieme lichaamsdelen.142 Hierbij kunnen we voornamelijk denken aan exhibitionisme.  

 
Deze opsomming moet echter met een grote korrel zout genomen worden. Ze dateert van 
1973 en is dus niet aangepast aan de hedendaagse opvattingen betreffende de goede zeden, 
een opvatting die in de afgelopen 37 jaar enorm geëvolueerd is. Zo kunnen we met volle 
zekerheid stellen dat het wijzen naar de geslachtsdelen, of bijvoorbeeld het opsteken van een 
middelvinger, een handeling waarmee men een penis suggereert, huidig niet in strijd is met de 
goede zeden. Ook de ontbloting van intieme lichaamsdelen is de dag van vandaag niet meer in 
alle gevallen problematisch, denken we maar aan het bestaan van het naaktstrand te Bredene.  
 
Wat men verstaat onder zedenschendende handelingen die de eerbaarheid kwetsen, dient dus 
ook hier tijdsgebonden geïnterpreteerd te worden. Ook voor de beoordeling van de al dan niet 
strafbaarheid van deze handelingen moet de rechter rekening houden met de evolutie van de 
maatschappelijke opvattingen. Waar men vroeger algemeen aanstoot aan nam, daar zal men 
nu vaak niet meer van opkijken. Hierbij kunnen we denken aan zonnebaden in monokini, of 
aan het hierboven gegeven voorbeeld van het openen van een naaktstrand in Bredene. 
 
102. De handelingen die onder dit artikel gebracht kunnen worden, hebben met elkaar gemeen 
dat ze pas strafbaar zijn wanneer ze in het openbaar gebeuren. Hoger hebben we reeds 
opgemerkt dat aan deze vereiste van openbaarheid reeds voldaan is wanneer derden de 
zedenschendende handelingen kunnen zien op of van de openbare weg, of in private plaatsen 
die voor meerdere personen toegankelijk zijn.143 Zowel een werkelijke als een mogelijke 
aanwezigheid van getuigen volstaat om tot veroordeling over te gaan. 
 
Wat deze openbaarheid betreft, heeft het Hof van Cassatie gesteld dat er geen sprake is van 
openbaarheid, en dat de feiten derhalve niet strafbaar zijn, wanneer de aanstotelijke handeling 
zich in een besloten private plaats afspeelde, en enkel het slachtoffer hiervan getuige was.144 
Het openbaar karakter vereist dus dat, wanneer de zedenschendende feiten plaatsvinden in een 
private plaats die niet voor meerdere personen toegankelijk is (bijvoorbeeld een living), het 
voor de strafbaarheid vereist is dat de feiten door minstens één derde, andere dan de in de 
private plaats aanwezige getuige, van buitenaf moeten kunnen gezien worden, en dit zonder 
dat de schikking der plaatsten daartoe gewijzigd moet worden (bijvoorbeeld zonder gordijnen 
te moeten openen om iets te kunnen zien).145 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 J. DE ZEGHER, o.c., 139. 
142 J. DE ZEGHER, o.c., 140. 
143 Zie supra randnummer 84. 
144 Arr. Cass. 1951, 483. 
145 I. DELBROUCK, o.c., 18. 
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4.3. Onderzoek naar de strafbaarheid van dierenpornografie als schending van 
de goede zeden 
 
103. In wat volgt worden de hierboven besproken wettelijke bepalingen betreffende de 
openbare zedenschennis door het openbaar maken van zedenschendende afbeeldingen, 
prenten, …  (dus de art. 383-384 Sw.) getransponeerd naar de problematiek van de illegaliteit 
van dierenpornografisch materiaal. 
Er dient hier duidelijk gesteld te worden dat volgend onderzoek enkel betrekking heeft op de 
problemen die rijzen in verband met dierenpornografie, zijnde bewegende beelden of statische 
afbeeldingen waarop bestiale gedragingen worden vastgelegd. Wat het in het openbaar stellen 
van bestiale handelingen betreft, daar wordt in een volgend onderdeel verder op ingegaan. 
 
Vooreerst wordt aangetoond dat  het openbaar maken van beelden houdende bestialiteit altijd 
al strijdig geacht werd met de goede zeden. 
Vervolgens voeren we een onderzoek naar de vraag welke gedragingen en welke personen nu 
precies strafbaar zijn, en op welke wettelijke bepalingen zij een inbreuk maken. 
Achtereenvolgens bepreken we het lot van de personen die dierenpornografie tentoonstellen, 
verkopen of verspreiden. Daarna stellen we ons de vraag of de bezitter van dierenporno een 
strafbare handeling stelt of niet. Hierbij aansluitend onderzoeken we het lot van de invoerder 
van dergelijk materiaal. Ook wordt nagegaan of enkel de producent van dergelijk materiaal 
strafbaar is, of ook de consument, zijnde de persoon die dergelijke beelden bekijkt. 
 
4.3.1. Algemeen: de strijdigheid met de goede zeden van beelden houdende bestiale 
gedragingen 
 

104. Uit de algemene bespreking van het begrip ‘goede zeden’ kunnen we afleiden dat de 
rechtspraak altijd al heeft aanvaard dat beelden van seksuele betrekkingen met dieren het 
schaamtegevoel van de doorsnee burger kwetsen, en aldus een inbreuk zijn op de goede 
zeden.  
 
In 1984 werd een eerste maal uitdrukkelijk geoordeeld dat afbeeldingen van sodomie met 
dieren een aanstotelijk karakter hebben, en aldus strijdig zijn met de goede zeden.146 
In 1987 bleef het bij het oordeel dat beelden van sodomie tout court zedenschendend zijn.147 
In het eerste hoofdstuk werd verduidelijkt dat sodomie betrekking heeft op alle vormen van 
afwijkend, normoverschrijdend en onaanvaardbaar seksueel gedrag, en dat hieronder seks met 
dieren begrepen wordt, maar ook pedofilie, anale seks, …148 
Pas in 1991 werd de term ‘bestialiteit’ voor het eerst gebruikt, en werd geoordeeld dat 
videofilms die scènes van bestialiteit bevatten, als een schending van de goede zeden te 
beschouwen zijn.149 
In 1994 maakte het Hof van Cassatie echter weer gebruik van het ruime begrip sodomie: 
zowel beelden van seks met dieren, anale seks, pedofilie, … zijn zedenschendend.150 
In 2002 werd uitdrukkelijk geoordeeld dat afbeelding waarin scènes van bestialiteit 
voorkomen strijdig worden geacht met de goede zeden, maar beelden van sodomie niet. 

                                                 
146 D. VOORHOOF, “De tentoonstelling van picturale kunst en de goede zeden” (noot onder Gent 2 mei 1988), 
TGR 1988, 121-126, verwijzend naar een onuitgegeven arrest van het Hof van Beroep te Gent van 2 april 1984. 
147 Brussel 28 oktober 1987, R.D.P. 1988, 968. 
148 Zie supra randnummer 10. 
149 Brussel 24 april 1991, JT 1992, 15; Journ. Proc. 1991, afl. 195, 30. 
150 Cass. AR 6557, 15 maart 1994; Arr. Cass. 1994, 262; Bull. 1994, 261; Pas. 1994, I, 261; R.Cass. 1994, 248, 
noot VERMEULEN, G. 
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Sodomie heeft hier een erg beperkte invulling gekregen, men kan er enkel nog anale seks 
onder verstaan, aangezien beeldmateriaal houdende pedofilie uitdrukkelijk als 
zedenschendend wordt bestempeld in dit arrest.151 
Deze trend werd bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen in het arrest van                  
8 november 2006, zijnde het arrest dat het uitgangspunt vormt van deze masterproef. Het Hof 
oordeelde dat afbeeldingen van seks met honden op het internet het schaamtegevoel van de 
doorsnee burger ernstig kwetsen, en dus in strijd zijn met de goede zeden.152 
Tot slot is er het vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen van 20 april 2007. Hier 
werd een man veroordeeld voor openbare zedenschennis wegens het verspreiden van beelden 
houdende seksuele daden tussen vrouwen en pony’s.153 
 
Niettegenstaande het feit dat sommige rechters ten prooi vallen aan de verwarring en 
onduidelijkheid omtrent het begrip sodomie, is er duidelijk een vaste lijn aanwezig in de 
rechtspraak wat betreft de strijdigheid van dierenpornografisch materiaal met de goede zeden. 
Deze visie wordt door de rechtsleer unaniem bijgetreden. 
 
105. Naar mijn mening zal er niet snel een verandering optreden in deze rechtspraak en 
rechtsleer. Hoewel de gemeenschap op seksueel vlak steeds opener en meer ruimdenkend 
wordt, blijft men seks met dieren als iets volstrekt abnormaal en onaanvaardbaar beschouwen. 
Volgens de doorsnee burger is en blijft het een tegennatuurlijke en schokkende handeling. Het 
merendeel van de samenleving is van mening dat seks tussen de soorten moet blijven. Een 
overschrijding van de soortgrenzen wordt afgekeurd.  
De confrontatie met beelden houdende geslachtsgemeenschap met dieren brengt dan ook een 
golf van walging en afschuw met zich mee, slechts een kleine minderheid vindt dergelijk 
materiaal opwindend. 
 
106. Gezien voorgaande vaststelling, en gezien het feit dat de rechter de strijdigheid met de 
goede zeden van bepaalde beelden dient te beoordelen in het licht van de in de samenleving 
geldende normen en waarden op seksueel vlak, zal de rechtspraak naar mijn mening in de 
(nabije en verre) toekomst blijven oordelen dat beeldmateriaal houdende bestialiteit, en dus 
dierenpornografie, strijdig is met de goede zeden. 
 
4.3.2. Strafbare gedragingen en personen 
 

4.3.2.1. Het tentoonstellen van dierenpornografisch materiaal 

 

107. Onder het tentoonstellen verstaat men het uitstallen, het zichtbaar maken voor een 
publiek van dierenpornografisch materiaal, en dit op gelijk welke manier.154 Deze 
handelingen zijn strafbaar op grond van art. 383, eerste lid Sw. 
Meestal heeft het begrip betrekking op exposities in kunstgalerijen of musea en zal het gaan 
om schilderijen of foto’s, dus om zogenaamde kunstwerken, houdende bestiale handelingen. 
 
Strafbaar is dus de persoon die de schilderijen en de foto’s uitstalt. Hij pleegt een inbreuk op 
art. 383, eerste lid Sw. Krachtens art. 383, derde lid en art. 384 Sw. is ook de vervaardiger van 
dergelijke schilderijen of foto’s strafbaar. 

                                                 
151 Corr. Kortrijk 30 april 2002, TWVR 2002, afl. 1, 30. 
152 Zie supra hoofdstuk 2, randnummer 45. 
153 http://www.gaia.be/ned/control.php?&topgroupname=&groupname=pb34 (consultatie 14 april 2010). 
154 I. DELBROUCK, o.c., 12. 
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108. Gezien het begrip tentoonstellen voornamelijk betrekking heeft op kunstwerken, wens ik 
in dit kader kort stil te staan bij de vraag of de maker van dergelijk schilderijen of foto’s zich 
kan beroepen op de zogenaamde kunstexceptie of kunstuitsluitingsgrond om aan bestraffing te 
ontsnappen.  
 
Deze exceptie werd, samen met nog andere excepties155, ontwikkeld in rechtspraak en 
rechtsleer. De excepties gaan uit van de veronderstelling dat het aanstootgevend karakter van 
handelingen en gedragingen die in vele omstandigheden ingaan tegen het maatschappelijk 
schaamtegevoel, gaat verdwijnen, wanneer de dader “met een in de gemeenschap aanvaard 
objectief redelijk belang handelt”.156 De handeling wordt dan door de samenleving niet meer 
gezien als een inbreuk op het schaamtegevoel. De strafbaarheid van de handelingen en 
gedragingen valt in dergelijke gevallen weg. 
 
Bij de kunstexceptie of de exceptio artis ligt het redelijk belang in de noodzaak van de 
ontwikkeling van kunst en cultuur en van haar uitdrukkingsvorm. Iedere kunstenaar moet in 
de mogelijkheid gesteld worden, en moet de vrijheid genieten om uiting te geven aan zijn 
gevoelens en talenten. Ze moeten in de gelegenheid gesteld worden om de seksualiteit te 
beschrijven of uit te drukken, zonder hierbij te moeten leven met de voortdurende vrees voor 
strafbaarstelling.157 Er kan dus geen sprake zijn van strafbaarstelling, wanneer de voorwerpen 
vervaardigd worden voor artistieke doeleinden. 
 
In rechtspraak en rechtsleer wordt echter algemeen aanvaard dat de exceptio artis niet zover 
kan gaan dat ze kan ingeroepen worden om obsceniteiten in werken van beeldende kunst toe 
te staan. Wanneer de auteur beoogt om in zijn werk harde pornografie te dekken, blijft hij 
strafbaar.158 
 
Men voelt aan dat de toepassing van deze exceptie voornamelijk een feitenkwestie is. De 
rechter dient enerzijds de bedoeling van de auteur na te gaan en anderzijds moet nagegaan 
worden hoe de samenleving deze kunst ervaart.  
 
Gezien de voorgaande vaststelling dat de huidige samenleving seksuele betrekkingen met 
dieren absoluut niet aanvaardt, maar het eerder als een obsceniteit ervaart, en gezien de visie 
van rechtspraak en rechtsleer betreffende afbeeldingen van bestiale handelingen als zijnde 
strijdig met de goede zeden, is het mijns inziens onmogelijk dat de maker van 
dierenpornografische kunst zich succesvol zal kunnen beroepen op de kunstexceptie. Zijn 
handelingen worden nog steeds gezien als een inbreuk op het schaamtegevoel van de 
doorsnee burger. Hij zal derhalve niet kunnen ontsnappen aan de strafbaarstelling voorzien in 
art. 383, derde lid en art. 384 Sw. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 De wetenschapsexceptie, familie-exceptie, sport- en hygiëne-exceptie. 
156 J. DE ZEGHER, o.c., 62. 
157 J. DE ZEGHER, o.c., 115-116. 
158 J. DE ZEGHER, o.c., 117-118. 
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4.3.2.2. De verkoop van dierenporno 

 
109. Uit art. 383, eerste lid Sw. volgt dat de verkoop van dierenpornografie strafbaar is, 
ongeacht de materiële drager. Zo is zowel de verkoop van DVD’s of video’s houdende 
bestialiteit, als van foto’s, tijdschriften, schilderijen, … die dergelijke gedragingen afbeelden 
strafbaar. 
 
Enkel de verkoper is strafbaar, namelijk hij die de dierenporno te koop aanbiedt. Hierbij 
speelt het al dan niet aanwezig zijn van een winstoogmerk in zijnen hoofde geen enkele rol.159 
Ook is het niet relevant dat de verkoop aan meerderjarigen wordt voorbehouden of dat de 
handelszaak als speciaalzaak onder de benaming “erotheek” naar buiten treedt.160 In dit laatste 
geval blijft de strafbaarstelling gewoon gelden. 
 
De koper van dergelijk materiaal is daarentegen niet strafbaar, maar dit enkel op voorwaarde 
dat hij dit materiaal koopt voor eigen privégebruik. Indien de koper dierenpornografische 
prenten of beelden koopt, met de bedoeling deze materialen op zijn beurt verder te verkopen 
of te verspreiden, pleegt hij een inbreuk op art. 383, derde lid Sw.161 
 
4.3.2.3. Het verspreiden van dierenpornografie 
 
110. Het verspreiden van dierenporno is strafbaar als zijnde in strijd met art. 383, eerste lid 
Sw. Hoger hebben we reeds opgemerkt dat ‘verspreiden’ een begrip is dat vele ladingen dekt. 
Men verstaat eronder het uitdelen, versturen, verhuren, uitzenden, projecteren in een 
bioscoop, via het internet beschikbaar stellen, …162 
 
111. Wat betreft het verhuren van video’s of DVD’s houdende bestialiteit, is iedereen het 
erover eens dat deze handeling strafbaar is. Er bestaat evenwel discussie over de vraag op 
welk artikel deze handeling een inbreuk vormt: art. 383, eerste lid of art. 383, derde lid Sw., 
of allebei. 
 
In de rechtspraak werd reeds gesteld dat het verhuren van pornografische videofilms, en dus 
ook van deze houdende bestiale gedragingen, een inbreuk uitmaakt op zowel art. 383, eerste 
lid, als art. 383, derde lid Sw.163 Enerzijds maken de verhuurders zich schuldig aan het 
verspreiden van zedenschendende afbeeldingen, anderzijds aan het in voorraad hebben ervan 
met het oog op de handel of de verspreiding. 
 
In de rechtsleer is niet iedereen het eens met deze visie.164 
Meer bepaald wordt de stelling betwist dat de verhuur van pornografische video’s een inbreuk 
uitmaakt op art. 383, eerste lid Sw. We hebben reeds gezien dat deze strafbepaling 
openbaarheid vereist165: er is pas strijdigheid met de goede zeden wanneer de aanstotelijke 
afbeeldingen door derden kunnen gezien worden. Nu is het zo dat wanneer 

                                                 
159 Gent 2 mei 1988, TGR 1988, 119. 
160 Antwerpen, 24 november 1994, RW 1995-96, 673. 
161 I. DELBROUCK, o.c., 12; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de 

eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia 
2002, 601p., 110. 
162 Zie supra randnummer 94. 
163 Arr. Cass. 1994, 262 
164 G., VERMEULEN, “De verhuur van pornovideo’s en de goede zeden”, R. Cass 1994, 245-249; Corr. Kortrijk 
30 april 2002, TWVR 2002, afl. 1, 30. 
165 Zie supra randnummer 94. 
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(dieren)pornografische video’s in een videotheek voor de verhuur ter beschikking gesteld 
worden, de kennisname van deze beelden in de videotheek niet mogelijk is. De beelden die op 
de materiële drager vervat liggen, zijn pas zichtbaar wanneer de tapes in een videospeler 
afgespeeld worden. Er is dus niet voldaan aan de vereiste openbaarheid, dus is er geen inbreuk 
op art. 383, eerste lid Sw. (Voorgaande redenering gaat echter niet meer op wanneer 
dergelijke video’s in de videotheek zelf afgespeeld worden. Dan pleegt de verhuurder wel een 
inbreuk op art. 383, eerste lid Sw.) 
Men is het wel eens met de stelling dat de verhuur van pornografische video’s een inbreuk op 
art. 383, derde lid Sw. inhoudt. Hier is geen openbaarheid nodig.166 Het is aldus voldoende dat 
men video’s met (dieren)porno in voorraad heeft met het oog op de verhuur ervan. 
 
112. Of de rechter nu beslist tot een inbreuk op art. 383, eerste lid, dan wel derde lid, in beide 
gevallen staat de verhuurder bloot aan dezelfde straf. 
 
113. Ook hier dient opgemerkt te worden dat het enkel de verhuurder is die strafbaar is, en 
niet de huurder, op voorwaarde dat deze laatste de beelden bekijkt in de privésfeer en ze niet 
door derden kunnen waargenomen worden.167 
 
4.3.2.4. Het lot van de bezitter van dierenpornografisch materiaal 

 
114. In de wetgeving betreffende de openbare zedenschennis is nergens expliciet vermeld dat 
het louter bezit van pornografisch materiaal strafbaar is. Een uitzondering vormt art. 383bis 

Sw., dat het enkele bezit van kinderpornografie strafbaar stelt. 
 
Uit het feit dat enkel het bezit van kinderporno expliciet strafbaar is gesteld, kunnen we a 

contratrio afleiden dat het louter bezit van andere pornografie niet strafbaar is. Indien de 
wetgever het bezit van dierenporno op gelijke voet had willen plaatsen met het bezit van 
kinderporno, dan had hij deze intentie reeds lang kunnen waarmaken. Dit werd echter niet 
gedaan. 
 
115. Uit de wettelijke bepalingen zelf kunnen we twee argumenten halen die de niet-
strafbaarheid van het louter bezit van dierenporno bevestigen. 
 
Vooreerst is er het feit dat de bepaling van art. 383, eerste lid Sw. openbaarheid vereist.168 Bij 
het zuiver privébezit van dierenporno ontbreekt deze openbaarheid. Er is dus geen inbreuk op 
voorgaande wetsbepaling. 
In de tweede plaats kunnen we ook uit art. 383, derde lid afleiden dat het louter bezit van 
dierenpornografie niet strafbaar is. Dit artikel straft wel personen die zedenschendende 
afbeeldingen en dergelijke in voorraad hebben, dus bezitten, maar enkel wanneer zij deze 
voorwerpen in voorraad hebben met het oog op de handel of de verspreiding. Dit bezit 
overstijgt derhalve het privégenot. Men is van plan openbaarheid te geven aan het materiaal 
dat men in bezit heeft. 
 
 
 
 
 

                                                 
166 Zie supra randnummer 96. 
167 Zie infra randnummer 127. 
168 Zie supra randnummer 94. 
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116. We dienen dus een onderscheid te maken tussen twee soorten bezit. 
Enerzijds is het zuiver privébezit van dierenpornografie niet strafbaar. 
Anderzijds is de persoon die dierenpornografie bezit voor niet-private doeleinden, namelijk 
met het doel het materiaal dat hij onder zich heeft te verspreiden, wel strafbaar, en dit op 
grond van inbreuk op art. 383, derde lid Sw. 
 
4.3.2.5. Het invoeren van dierenporno 

 

117. Een vraag die nauw aansluit bij de hierboven behandelde problematiek van de 
strafbaarheid van de bezitter van dierenpornografisch materiaal, is of de invoerder van 
dergelijk materiaal een strafbare handeling stelt? 
 
118. Het begrip ‘invoeren’ betreft het aanvoeren van de in de wet geviseerde voorwerpen 
vanuit een ander gebied of een ander land.169 Hierbij kunnen we vooral denken aan een Belg 
die een uitstapje maakt naar het Nederlandse Sluis, ook wel gekend als het paradijs der 
verdorvenheid, daar een voorraadje bestiale films aankoopt, en deze meebreng naar België. 
 
119. De wet verbiedt dergelijke invoer uitdrukkelijk in art. 383, derde lid, maar enkel indien 
deze invoer geschiedt met het oog op de handel of de verspreiding van het verworven 
materiaal. Volledig in lijn met wat gezegd werd over het bezit van dierenporno, kunnen we 
dus stellen dat het invoeren van dergelijk materiaal niet strafbaar is als dit gebeurt met het oog 
op het aanleggen of aanvullen van een privéverzameling. 
 

4.3.2.6. Het vervaardigen van dierenpornografie 

 
120. Art. 383, derde lid Sw. sanctioneert hij die met de goede zeden strijdige afbeeldingen, 
prenten, … vervaardigt met het doel deze te de verspreiden of in de handel te brengen. 
 
121. Naar analogie met wat gezegd werd over het bezit en de invoer, is dus enkel strafbaar hij 
die dierenporno vervaardigt met het oog op de handel of de verspreiding ervan.  
 
Het vervaardigen van dierenpornografie voor het aanvullen van een privécollectie is niet 
strafbaar. Hierbij dienen we wel op te merken dat deze regel enkel geldt wanneer de maker 
van de beelden niet tegelijk de persoon is die seks met de dieren heeft. De maker van 
dierenporno is wel strafbaar, zelfs indien hij dit materiaal vervaardigt voor het aanvullen of 
aanleggen van een privécollectie, wanneer hij zelf tegelijk de maker van het beeldmateriaal, 
als de persoon die de bestiale handelingen stelt, is. Hierbij kunnen we denken aan iemand die 
zijn geslachtsgemeenschap met dieren filmt en in privébezit houdt. In dit geval pleegt de 
betrokkene geen inbreuk op art. 383, derde lid, maar wel op art. 35, 9° dierenwelzijnswet dat 
seks met dieren expliciet strafbaar stelt. In dit geval wordt men dus niet gesanctioneerd voor 
het maken van dierenporno, maar wel voor het hebben van geslachtsgemeenschap met een 
dier. 
 
122. In 2002 diende de correctionele rechtbank te Kortrijk uitspraak te doen in een zaak waar 
iemand werd aangeklaagd wegens inbreuk op art. 383, lid 3 Sw., en meer bepaald wegens het 
vervaardigen van videocassettes die scènes bevatten van bestialiteiten.170 

                                                 
169 L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, 

ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, Antwerpen, Intersentia 2002, 601p., 309. 
170 Corr. Kortrijk 30 april 2002, TWVR 2002, afl. 1, 30. 
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In dit arrest werd een duidelijke omschrijving gegeven van wat men moet begrijpen onder het 
begrip ‘vervaardigen’ en wie aldus strafbaar is. 
In de eerste plaats wordt gesteld dat het reproduceren van videocassettes aan de hand van een 
mastertape, onder het begrip ‘vervaardigen’ valt. Aldus is een persoon die een kopie maakt 
van de originele bestiale videoband strafbaar als vervaardiger in de zin van art 383, lid 3 Sw. 
en art. 384 Sw. 
Vervolgens wordt geoordeeld dat de term ‘produceren’ ongetwijfeld onder de inhoud van het 
wettelijk begrip ‘vervaardigen’ valt. De term ‘produceren’ slaat zowel op de handelingen die 
worden gesteld door een cineast en/of door een producent ten einde een bestiale scène op film 
vast te leggen. 
 
Voorgaand arrest maakt aldus duidelijk dat het begrip ‘vervaardigen’ ruim geïnterpreteerd 
moet worden. Niet enkel het werkelijk maken van dierenporno is strafbaar, ook het louter 
kopiëren van dergelijke films valt onder het toepassingsgebied van art. 383, derde lid Sw., 
maar enkel wanneer dit kopiëren gebeurt met het oog op de handel of de verspreiding van de 
kopies. 
 
123. In voorgaand arrest was de beklaagde enkel producent van de bestiale films, op de 
beelden zelf was hij niet te zien. 
Er zijn echter ook gevallen denkbaar waarbij een persoon zijn seksuele uitspattingen met 
dieren filmt, en deze dan openbaar maakt, bijvoorbeeld door verspreiding via het internet. 
(Denken we hier aan de zaak Freki). Dergelijk persoon pleegt dan verschillende inbreuken. In 
de eerste plaats is er schending van art. 35, 9° dierenwelzijnswet. Ook is er inbreuk op art. 
383, eerste lid Sw., namelijk door het verspreiden van beeldmateriaal dat strijdig is met de 
goede zeden. Aangezien de persoon ook de vervaardiger is van het materiaal dat hij openbaar 
maakt, schendt hij ook de art. 383, derde lid en 384 Sw. 
 
Hoe lossen we voorgaand probleem nu op? Welke straf zal worden opgelegd? 
 
De dierenwelzijnswet kan ten opzichte van de strafwet beschouwd worden als lex specialis. In 
dit geval dienen we toepassing te maken van het algemene principe ‘lex specialis derogat 

generalis’: de specifieke strafbaarstelling heeft voorrang op de algemene strafbaarstelling. 
Art. 35 dierenwelzijnswet laat evenwel uitdrukkelijk de toepassing van de strafwet toe. In 
haar aanhef bepaalt dit artikel: “Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van 

strengere straffen bepaald bij het strafwetboek,…”.  
Art. 35, 9° dierenwelzijnswet voorziet in een gevangenisstraf van een maand tot drie maanden 
en in een geldboete van 26 tot 1000 euro. De voorgaande strafbepalingen betreffende de 
openbare zedenschennis zijn strenger: art. 383, eerste en derde lid Sw. voorzien in een 
gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden, en in een geldboete van 26 tot 500 euro. Art. 
384 Sw. trekt deze straffen op tot een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een 
geldboete van 50 tot 1000 euro. We dienen aldus toepassing te maken van de straffen 
voorzien in de art. 383, eerste en derde lid en 384 Sw. 
 
Nu is de inbreuk op deze drie artikelen een probleem van samenloop. Er is sprake van 
samenloop wanneer een zelfde persoon wegens verschillende misdrijven wordt vervolgd. De 
betrokkene wordt hier vervolgd voor het maken en vervolgens het verspreiden van 
dierenpornografie. We kunnen hier spreken van een voortgezet misdrijf: er worden 
verschillende feiten door eenzelfde persoon gepleegd, maar die feiten zijn de opeenvolgende 
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en voortdurende uitvoering van eenzelfde misdadig opzet.171 In dit geval wordt art. 65, eerste 
lid Sw. toegepast: alleen de zwaarste straf wordt uitgesproken. 
 
124. Tot slot dienen we hier nog te vermelden dat de wetgever harder wenst op te treden tegen 
de vervaardiger van dierenpornografie dan tegen de verkoper of de verspreider ervan. Art. 384 
Sw. stelt namelijk dat het feit dat iemand vervaardiger van (dieren)pornografisch materiaal is, 
een verzwarende omstandigheid inhoud. Door deze personen bloot te stellen aan een 
strafverzwaring, hoopt men een groter afschrikkend effect teweeg te brengen en het probleem 
aan de bron aan te pakken. 
 
4.3.2.7. Lot van de acteurs 

 
125. Aangezien we ons nu bevinden in de sfeer van het maken van bestiale films, wens ik 
even stil te staan bij de vraag wat het lot is van de ‘acteurs’ die in dergelijke films meespelen. 
Het is namelijk niet zo dat filmmateriaal houdende bestialiteiten enkel ‘homevideo’s’ zijn. 
Voor de films die gekocht en verhuurd worden, worden vaak mensen gecast om seks met 
dieren te hebben. 
 
Indien deze personen de geslachtsgemeenschap met de dieren niet in het openbaar hebben 
gesteld, plegen zij geen inbreuk op de regelgeving betreffende de openbare schennis van de 
goede zeden. Sinds 2007 zijn zij echter wel strafbaar! Ze plegen namelijk een inbreuk op art. 
35, 9° dierenwelzijnswet dat de mens verbiedt enige seksuele betrekkingen met dieren te 
hebben. 
 
4.3.2.8. De consument: safe of niet safe? 

 

126. Onder ‘de consument’ wordt hier verstaan: de persoon die dierenpornografisch materiaal 
bekijkt. Er bestaan namelijk mensen die opgewonden raken door het louter bekijken van 
dergelijk materiaal, maar niet zelf overgaan tot het hebben van geslachtsgemeenschap met 
dieren. Lopen dergelijke personen enig risico op bestraffing of niet?  
 
127. Over deze kwestie wordt in de wet niks geregeld. We kunnen evenwel een antwoord 
vinden op deze vraag door de algemene regels inzake de openbare schennis van de goede 
zeden toe te passen. 
 
We hebben bij de algemene bespreking van het misdrijf openbare zedenschennis gezien dat 
een constitutief bestanddeel van het misdrijf de openbaarheid is. Om strafbaar te zijn is vereist 
dat men de afbeeldingen, prenten, … waarvan sprake in art. 383 Sw. in het openbaar getoond 
heeft. Hierbij maakten we een onderscheid tussen twee soorten openbaarheid: de publieke en 
private. De publieke openbaarheid houdt in dat de afbeeldingen getoond of bekeken worden 
op openbare plaatsen. Er is sprake van private openbaarheid wanneer voorgaande gedragingen 
plaatsvinden in private plaatsen, maar in die mate dat de gedragingen vanaf de openbare weg 
zichtbaar of hoorbaar zijn, zonder dat de schikking der plaatsen te dien einde diende 
gewijzigd te worden; of wanneer naast de ‘schuldigen’ nog personen aanwezig zijn, die echter 
niet of niet vrijwillig deelnemen aan de feiten.172 
 

                                                 
171 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht. In hoofdlijnen, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 2003, 559p, 410-413. 
172 Zie supra randnummer 83. 
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Wanneer we voorgaande openbaarheidvereiste toepassen op de vraag of de persoon die 
dierenporno bekijkt strafbaar is, komen we tot het volgende resultaat. 
 
Wanneer iemand op een openbare plaats dierenporno bekijkt, in die mate dat een derde de 
beelden ook kan zien, is hij strafbaar. Hierbij kunnen we denken aan een persoon die op een 
terrasje of op een trein afbeeldingen of films met een bestiale inhoud bekijkt op zijn laptop. 
Hij begaat een inbreuk op de bepalingen vervat in art. 383 Sw. 
 
Wanneer een persoon in zijn eigen woning bestiale films bekijkt, is hij daarentegen niet 
strafbaar. Het consumeren speelt zicht namelijk af in de privésfeer. Maar hier moeten we 
rekening houden met de private openbaarheid. Om de niet-strafbaarheid te verzekeren, mag er 
geen enkele mogelijkheid bestaan dat een derde de beelden ook kan zien. Van zodra de 
beelden van op de openbare weg zichtbaar zijn, of van zodra een derde tegen zijn wil 
aanwezig is bij het bekijken van dergelijke films, is er wel sprake van openbare zedenschennis 
en is de consument derhalve strafbaar. Bijvoorbeeld is er strafbaarheid wanneer iemand 
dierenpornografische films bekijkt in zijn living, maar alle gordijnen open laat en de televisie 
naast het venster geplaatst is. Op die manier kunnen derden van op de openbare weg deze 
beelden zien. Ook is strafbaar, hij die dergelijke films opzet terwijl er andere personen 
aanwezig zijn die er niet mee ingestemd hebben deze beelden te bekijken. 
 
4.3.3. Conclusie 
 
128. Uit wat voorafgaat kunnen we zonder twijfel stellen dat de illegaliteit van 
dierenpornografie perfect kan afgeleid worden uit de bepalingen betreffende de openbare 
schennis van de goede zeden. De strafbaarheid van de openbaarmaking van 
dierenpornografisch materiaal als zijnde in strijd met de goede zeden, wordt sinds jaar en dag 
aanvaard door de rechtspraak, en deze visie wordt in de rechtsleer nergens ontkracht. 
 
129. De artikelen 383 en 384 Sw. zijn efficiënte middelen om op te treden tegen 
dierenpornografie, maar enkel wanneer aan deze porno op enigerlei wijze openbaarheid wordt 
gegeven of kan worden gegeven. De wetgever wenst door deze bepalingen de gemeenschap te 
behoeden tegen de confrontatie met verdorven en choquerende beelden, en tracht zo enig 
moreel verval in de samenleving te verhinderen. 
 
De wetgever heeft echter niet willen ingrijpen in de privésfeer van de burger. Zolang een 
persoon dierenporno aanwendt voor zijn privégenot en zorgt dat niemand anders getuige kan 
zijn van deze beelden, zit hij veilig. Men kan dus bij de beteugeling van dierenporno niet zo 
ver gaan als bij de beteugeling van kinderporno. In dit laatste geval wordt wel ingegrepen in 
het privéleven, we hebben namelijk gezien dat het louter bezit van kinderpornografie, in 
tegenstelling met het louter bezit van dierenpornografie, wel strafbaar is.  
 
130. Als gevolg van voorgaande vaststelling wens ik even stil te staan bij de vraag of het 
aangewezen is om dierenporno op gelijke voet te plaatsen met kinderporno. 
 
Mijns inziens is dit niet zo evident. Men is in 1995 overgegaan tot de invoering van een art. 
383bis Sw. dat specifiek betrekking heeft op de beteugeling van kinderpornografie.173 Door 
de invoering van dit artikel werd een antwoord geformulreerd op de vraag naar en de nood 
aan de bescherming van de seksuele integriteit van kinderen. Kinderen zijn onschuldige 
                                                 
173 Wet 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, 
B.S. 25 april 1995. 
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wezens, ze zijn zwakker dan volwassenen. Ze zijn de toekomst. Daarom dienen we hen op 
alle vlakken te beschermen, zo ook op het vlak van seksualiteit. 
 
Hoewel dieren ook onschuldig en zwak zijn, en men de laatste jaren meer en meer opkomt 
voor het welzijn van dieren, kunnen we moeilijk stellen dat ze op gelijke hoogte van kinderen 
kunnen geplaatst worden. Hoeveel we ook van dieren houden, we houden in het algemeen 
meer van kinderen. Daarom lijkt het mij niet eenvoudig om de regeling betreffende 
kinderpornografie zonder meer door te trekken naar de beteugeling van dierenpornografie.  
In de parlementaire voorbereiding betreffende de expliciete strafbaarstelling van bestialiteit 
werd ook met geen enkel woord gerept over een expliciete strafbaarstelling van 
dierenpornografie. Ook hieruit kunnen we afleiden dat aangenomen wordt dat de beteugeling 
van dierenporno op grond van de wet betreffende de goede zeden volstaat. 
 
 
4.4. Het in het openbaar stellen van bestiale handelingen 
 
131. De bepalingen vervat in hoofdstuk VII van het strafwetboek stellen niet enkel het 
openbaar maken van dierenpornografisch materiaal strafbaar.  
 
132. Krachtens art. 385 Sw. is strafbaar, hij die in het openbaar de zeden schendt door 
handelingen die de eerbaarheid kwetsen. M.a.w. personen die in het openbaar 
zedenschendende, voor de eerbaarheid kwetsende handelingen stellen, plegen een inbreuk op 
art. 385 Sw.  
 
Voor de beoordeling van wat vandaag de dag wordt beschouwd als handelingen die de zeden 
schenden en de eerbaarheid kwetsen, en aan welke norm de rechter moet toetsen, kunnen we 
verwijzen naar wat uiteengezet werd betreffende het begrip ‘goede zeden’ bij de algemene 
bespreking van het misdrijf openbare zedenschennis.174 Daar hebben we gezien dat de 
rechtspraak algemeen aanvaardt dat afbeeldingen die scènes bevatten van bestialiteiten, het 
schaamtegevoel van de doorsnee burger kwetsen, en aldus strijdig zijn met de goede zeden.  
 
Niettegenstaande het feit dat bovenstaande invulling van het begrip ‘goede zeden’ 
voornamelijk betrekking heeft op zedenschendende beelden, kunnen we hieruit afleiden dat, 
wanneer men van bepaalde handelingen geen beelden mag verspreiden, men a fortiori deze 
handelingen ook niet in het openbaar mag stellen. Toegepast op onze problematiek vloeit 
hieruit dus voort dat wanneer het verspreiden van beeldmateriaal houdende bestialiteiten in 
strijd is met art. 383 Sw., we zonder enige twijfel kunnen stellen dat het in het openbaar 
hebben van seks met dieren strafbaar is als een inbreuk op art. 385 Sw. 
 
133. Uit voorgaande vaststelling vloeit een volgende problematiek voort. Zonet kwamen we 
tot de conclusie dat het in het openbaar hebben van seksuele betrekkingen met dieren 
strafbaar is als openbare zedenschennis door het stellen van handelingen. (zijnde in strijd met 
art. 385 Sw.) Maar sinds de inwerkingtreding van de wet van 19 maart 2007 is het hebben van 
seksuele betrekkingen met dieren op zich expliciet strafbaar gesteld in art. 35, 9° 
dierenwelzijnswet. Voorgaand persoon pleegt aldus ook een inbreuk op deze wetsbepaling.  
 
 

                                                 
174 Zie supra randnummer 87 en 88. 
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Wanneer een persoon in het openbaar seks met dieren heeft, worden we aldus geconfronteerd 
met de vraag of dubbele incriminatie mogelijk is. Kan de betrokkene zowel gestraft worden 
voor inbreuk op art. 385 Sw. als op art. 35, 9° dierenwelzijnswet? Welke straf zal worden 
opgelegd? 
 
Hoger hebben we reeds gezien dat de wet betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren ten opzichte van de strafwet staat als een lex specialis ten opzichte van een lex 

generalis.
175 We dienen aldus het principe toe te passen dat de bijzondere wet voorgaat op de 

algemene wet. Maar art. 35 dierenwelzijnswet bepaalt uitdrukkelijk dat de straffen voorzien in 
het strafwetboek van toepassing zijn, indien zij voorzien in strengere straffen. 
Art. 35, 9° dierenwelzijnswet voorziet in een gevangenisstraf van een maand tot drie maanden 
en een geldboete van 26 tot 1000 euro. Art. 385 Sw. daarentegen, stelt de beklaagde bloot aan 
een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar, en een geldboete van 26 tot 500 euro. Om de 
strengste straf te bepalen, dienen we te kijken naar de hoogte van de gevangenisstraf, 
ongeacht de hoogte van de geldboete.176 Art. 385 Sw. bevat de zwaarste straf. Aldus zal de 
straf bepaald in dit artikel opgelegd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
175 Zie supra randnummer 123. 
176 C. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 415. 
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Hoofdstuk 5: 

Onderzoek naar de toepassing in de praktijk van de regelgeving 

inzake bestialiteit en dierenpornografie 

 
5.1. Inleiding 
 
134. Na een uiteenzetting van de weg die werd afgelegd om tot de strafbaarstelling van 
bestialiteit te komen, na het geven van een bespreking van de inhoud van de wet van 19 maart 
2007, en na het toelichten van de toepasselijke wetgeving inzake dierenpornografie, wordt in 
dit hoofdstuk afgestapt van de beschrijvende methode en wordt een kleine praktijkstudie 
verricht. In wat volgt wordt een onderzoek gevoerd naar de mate waarin voorgaande wetten in 
de praktijk worden toegepast.  
 
135. In een eerste deel wordt de aandacht gevestigd op de praktische toepassing van de wet 
van 19 maart 2007. 
Dit onderzoek beperkt zich echter, gezien het onderwerp van deze masterproef, tot de vraag of 
art. 35, 9° dierenwelzijnswet, dus het artikel dat het expliciet verbod op het hebben van 
seksuele betrekkingen met dieren incorporeert, in de praktijk wel wordt toegepast?  
De praktische relevantie van de nieuwe bewoordingen en de verhoogde strafmaat inzake 
dierenmishandeling (het gewijzigde art. 1 en het nieuwe art. 35, tweede lid van de 
dierenwelzijnswet) en van de nieuwe bepaling inzake herhaling (art. 39 §2 dierenwelzinswet) 
wordt hier niet onderzocht, daar dit ons in het kader van dit werkstuk te ver zou leiden.  
 
De achterliggende vraag die een rode draad vormt doorheen dit deel van het onderzoek luidt 
bijgevolg: blijft art. 35, 9° dierenwelzijnswet in de praktijk dode letter of vormt deze 
wetsbepaling een adequaat en veelgebruikt middel om op te treden tegen personen die 
seksuele handelingen met dieren stellen? 
 
136. Het tweede deel incorporeert dezelfde achterliggende vraag, doch hier hebben deze vraag 
en het onderzoek betrekking op de praktische toepassing van de bepalingen betreffende de 
goede zeden inzake dierenpornografie. 
 
137. Het praktijkonderzoek werd gevoerd door het opnemen van contact met verschillende 
instellingen. Er werd geopteerd voor instellingen die ofwel nauw verbonden zijn met 
dierenwelzijn, ofwel een grote en noodzakelijke rol spelen bij de behandeling van klachten 
betreffende bestialiteit en dierenpornografie en bij de berechting van inbreuken op de 
toepasselijke artikelen. 
Meer bepaald werd de hulp ingeroepen van dierenrechtenorganisatie GAIA, van de 
politionele instanties, de Voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg en de Procureurs 
des Konings.  
 
138. Uit de bevindingen die uit dit onderzoek volgen zal een conclusie getrokken worden over 
de mate waarin art. 35, 9° dierenwelzijnswet en de artikelen die van toepassing zijn op 
dierenpornografie in de praktijk toepassing vinden. 
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5.2. Art. 35, 9° dierenwelzijnswet in de praktijk: dode letter? 
 
139. In wat volgt wordt uiteengezet welke rol de ondervraagde instanties spelen in het kader 
van de strafbaarstelling van bestialiteit. Verder wordt weergegeven of zij al dan niet kennis 
hebben van klachten of zaken betreffende bestialiteit sinds de wetswijziging, en indien dit het 
geval is, welk gevolg zij hieraan geven.  
 
5.2.1. GAIA 
 
140. Dierenrechtenorganisatie GAIA speelt logischerwijze een grote rol in de strijd tegen 
bestialiteit. Deze organisatie zet zich in voor het welzijn van dieren en voor het bekomen van 
afdwingbare dierenrechten. Verder treedt zij op tegen allerlei soorten van dierenmishandeling. 
Aangezien bestialiteit gekwalificeerd wordt als dierenmishandeling, trekt deze vereniging ook 
ten strijde tegen dergelijk gedrag. 
 
141. De grote rol die GAIA speelt of kan spelen bij de berechting van bestialiteit situeert zich 
in het vroegste stadium, namelijk bij de indiening van een klacht betreffende bestialiteit bij 
politie of parket. 
 
We hebben gezien dat de cruciale zaak Freki aan het rollen is gegaan doordat GAIA een 
klacht tegen onbekenden had ingediend bij het parket van Brussel wegens 
dierenmishandeling. 
 
Een tweede voorbeeld van hoe een klacht van GAIA inzake bestialiteit een strafrechtelijk 
onderzoek tot gevolg kan hebben, betreft de zaak L.C.  
Op 23 maart 2007 verscheen L.C., Lierenaar en voorzitter van de Belgische vereniging van 
houders van miniatuurpaarden, voor de correctionele rechtbank te Mechelen. Hij organiseerde 
samenkomsten bij hem thuis, tijdens dewelke hij vrouwen uitnodigde om seks te hebben met 
zijn pony’s. Een andere persoon maakte beelden van deze handelingen (orale en manuele 
bevrediging van de pony’s door de vrouwen en penetratie van de vrouwen door de pony’s), en 
L.C. plaatste deze op het internet.177 
De feiten kwamen aan het licht toen GAIA in 2005 een tip kreeg van een persoon die via chat 
contact had met L.C. L.C. had de tipgever voorgesteld om beelden houdende seks met pony’s 
te bekijken en dit eventueel bij hem thuis zelf eens te komen doen. Deze persoon lichtte 
GAIA in, en deze vereniging diende op haar beurt klacht in bij het parket te Mechelen. 
Tijdens het opsporingsonderzoek dat daarop volgde stuitte het parket ook op 
kinderpornografie die zich bevond op de computer van de man.178 
Op basis van het gevonden bewijsmateriaal werd L.C. beschuldigd van het bezit van 
kinderpornografische foto’s en van het voeren van reclame voor het bedrijven van ontucht 
met miniatuurpaarden. Dierenmishandeling was hier niet aan de orde aangezien de betrokkene 
de feiten zelf niet had gepleegd. De vrouwen die effectief seks met de pony’s hadden werden 
niet vervolgd.179 
Uiteindelijk werd de man op 20 april 2007 schuldig bevonden en veroordeeld tot een jaar 
gevangenisstraf met uitstel voor de twee bovenstaande aanklachten, én voor openbare 
zedenschennis wegens het verspreiden van de beelden via het internet.180 

                                                 
177 http://www.gaia.be/ned/control.php?&topgroupname=&groupname=pb27 (consultatie 14 april 2010). 
178 http://www.gaia.be/ned/control.php?&topgroupname=&groupname=pb27; 
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GB91A33N5 (consultatie 14 april 2010). 
179 http://www.gaia.be/ned/control.php?&topgroupname=&groupname=pb27 (consultatie 14 april 2010). 
180 http://www.gaia.be/ned/control.php?&topgroupname=&groupname=pb34 (consultatie 14 april 2010). 
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142. Niettegenstaande het feit dat de man vervolgd en berecht werd na 19 maart 2007, kon de 
nieuwe expliciete strafbaarstelling van bestialiteit verankerd in art. 35, 9° dierenwelzijnswet 
niet ingeroepen worden, aangezien de wet van 19 maart 2007 slechts in werking trad op 23 
juli 2007.181 
 
Nemen we, puur hypothetisch gezien, aan dat de feiten na de inwerkingtreding van 
voorgaande wet hadden plaatsgevonden. Dan kon art. 35, 9° dierenwelzijnswet niet 
ingeroepen worden tegen L.C., aangezien hij niet zelf de handelingen stelde. Dit artikel stelt 
namelijk enkel dat een persoon die seksuele betrekkingen met dieren heeft, strafbaar is.   
Wat betreft de vrouwen die effectief seks met de pony’s hadden, tegen hen zou dit artikel wel 
succesvol ingeroepen kunnen worden. 
 
143. De zaak Freki en de zaak L.C. hebben met elkaar gemeen dat in beide gevallen GAIA 
via een tip kennis kreeg van de bestiale handelingen, en na het ontvangen van deze tip 
overging tot het indienen van een klacht bij het parket.  
Dit is de gangbare praktijk. De dierenrechtenorganisatie gaat niet actief op zoek naar 
dierenporno of naar personen die seks met dieren hebben. De tipgevers zijn vaak personen die 
zelf naar sekssites surfen of op dergelijke sites chatten, en op die manier stuiten op beelden 
van of op personen die seksuele betrekkingen met dieren hebben.182 
 
144. Sinds de inwerkingtreding op 23 juli 2007 van de wet van 19 maart 2007 teneinde seks 
met dieren te verbieden, heeft GAIA nog één tip betreffende bestialiteit ontvangen. Deze tip is 
echter niet tot een goed einde gekomen, aangezien men er niet in slaagde de identiteit van de 
betrokken persoon te achterhalen.183 
 
Sindsdien is het op dit front erg stil bij GAIA.  
Indien er in de praktijk reeds toepassing is gemaakt van art. 35, 9° dierenwelzijnswet, (wat 
hierna nog verder onderzocht wordt) heeft deze toepassing haar oorsprong niet gevonden bij 
deze dierenrechtenorganisatie. 
 
5.2.2. Bestialiteit en politie 
 
145. Het is mogelijk dat een onderzoek naar bestialiteit op gang wordt gebracht door de 
neerlegging van een klacht bij de politie, of nog door ambtshalve gedane politionele 
vaststellingen.  
 
Hoe gaat de politie om met dergelijke klacht of vaststellingen? Wordt de betrokken persoon 
opgespoord of gaat men de klacht gewoon naast zich neerleggen of de vaststelling niet verder 
onderzoeken? Zijn er eventueel afzonderlijke secties belast met het onderzoek naar dergelijke 
feiten? 
 
146. Teneinde een antwoord te vinden op deze vragen werden volgende politiezones 
bevraagd: Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, HAZODI (Hasselt, Zonhoven, 
Diepenbeek), Ieper, Leuven, Mechelen, Regio Turnhout, Tongeren-Herstappe, Vlaamse 
Ardennen en Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). 
 

                                                 
181 Zie supra hoofdstuk 2. 
182 Interview met GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch op 12 februari 2010. 
183 Interview met GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch op 12 februari 2010 
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Alle corresponderende politiezones184 gaven te kennen dat zij geen weet hebben van enige 
klacht betreffende bestialiteit, noch dat met betrekking tot deze feiten reeds ambtshalve 
vaststellingen werden gedaan.  
 
In de hypothese dat toch dergelijke klacht neergelegd zou worden of een ambtshalve 
vaststelling betreffende bestialiteit zou gedaan worden, werd unaniem geoordeeld gevolg te 
geven aan deze klacht of vaststelling. Men zou overgaan tot het opstellen van een proces 
verbaal. 
 
Wat de verdere afhandeling van dit proces verbaal betreft, bestaat er in de verschillende 
politiezones geen eensgezindheid.  
Een aantal politiezones gaven aan volgende werkwijze te volgen. De klacht of ambtshalve 
vaststelling zou geregistreerd worden door de locale politie. Vervolgens zou deze locale 
instantie de zaak doorverwijzen naar de Locale Recherchedienst. Daar zou deze zaak 
behandeld worden door een speciale eenheid gespecialiseerd in zedenmisdrijven (de Unit 
Zeden), gezien de seksuele connotatie van de feiten die aan de klacht of de vaststelling ten 
grondslag liggen.185  
De meerderheid van de bevraagde politiezones stelden dat zij dergelijke feiten niet zouden 
behandelen als zedenmisdrijven, maar wel als dierenmishandeling.186 Het welzijn van de 
dieren primeert hier op de seksuele ondertoon van de feiten. 
Tot slot zijn er politiezones die ervoor opteren de kwalificatie van de feiten over te laten aan 
de parketmagistraat en deze laatste te laten bepalen door welke dienst het onderzoek het best 
kan worden gevoerd.187 
 
Tot slot werd vastgesteld dat er in geen enkele politiezone een afzonderlijke sectie bestaat die 
de bevoegdheid heeft klachten betreffende bestialiteit te onderzoeken. Gezien het feit dat er 
nog geen enkele klacht of ambtshalve vaststelling betreffende dit misdrijf werd gedaan, is dit 
een logische vaststelling. 
 
147. Uit voorgaand onderzoek blijkt duidelijk dat de politionele instanties sinds de 
inwerkingtreding van de wet van 19 maart 2007 nog niet geconfronteerd werden met klachten 
of vaststellingen betreffende art. 35, 9° dierenwelzijnswet. Indien dergelijke feiten toch aan 
het licht zouden komen, is niet op voorhand vast te stellen op welke manier zij zullen 
behandeld worden. Alles hangt af van de vraag in welke politiezone de seksuele betrekkingen 
zich voordeden en welke methode de politionele instanties van deze zone aanhangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
184 Volgende politiezones hebben mij van inlichtingen voorzien: Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, 
HAZODI, Mechelen, Regio Turnhout, Tongeren-Herstappe en Vlas. 
185 Deze werkwijze werd voorgesteld door de politiezones Gent en Vlas. 
186 De politiezones Dendermonde, HAZODI en Regio Turnhout zijn aanhangers van deze aanpak. 
187 Deze methode werd voorgesteld door de politiezones Mechelen en Tongeren. 
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5.2.3. Het parket 
 
148. Niet alleen de politionele instanties, maar ook het parket kan kennis nemen van bestiale 
zaken. Zoals de zaak Freki en de zaak L.C. hebben aangetoond, kan de kennisname van 
dergelijke zaken geschieden d.m.v. het neerleggen van een klacht bij het parket door 
dierenrechtenorganisaties. Tevens kan ook een gewone persoon die op de hoogte is van 
dergelijk misdrijf aangifte doen bij de Procureur des Konings. Verder bestaat de mogelijkheid 
dat eventuele processen verbaal die opgemaakt werden door de politie doorgestuurd worden 
naar het parket. Tenslotte kunnen telefonische tips of tips bij het onthaal leiden tot 
kennisname van bestiale handelingen. 
 
Nadat het parket op de hoogte is gebracht van een dergelijke zaak, beslist de Procureur des 
Konings wat ermee gebeurt. Hij beslist met name of er al dan niet een onderzoek zal worden 
gevoerd naar de feiten, en welk soort onderzoek dit zal zijn (opsporingsonderzoek of 
gerechtelijk onderzoek). Hij beslist ook welk gevolg er aan het resultaat van de opsporingen 
wordt gegeven: dagvaarding voor het vonnisgerecht, minnelijke schikking, seponering, … 
 
149. Om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag of de parketten in de praktijk 
geconfronteerd worden met de wet van 19 maart 2007, en meer bepaald met art. 35, 9° 
dierenwelzijnswet, werden de verschillende Procureurs des Konings aangeschreven en 
bevraagd omtrent hun kennis van klachten of zaken betreffende bestialiteit sinds 23 juli 2007. 
 
Bij alle reacties188 was er slechts één arrondissement waar de Procureur kennis had van een 
zaak betreffende bestialiteit, namelijk in het arrondissement Oudenaarde.  
In deze zaak werd er een opsporingsonderzoek ingesteld, maar er werd nog geen gevolg 
gegeven aan het dossier. Gezien de regel van het geheim van het vooronderzoek kon mij geen 
verdere informatie gegeven worden omtrent de feiten, of omtrent de wijze waarop de zaak ter 
kennis werd gebracht van het parket. 
 
5.2.4. De houding van de rechterlijke macht 
 
150. Uit de voorgaande bevraging van de Procureurs des Konings is gebleken dat sinds de 
inwerkingtreding van het expliciet verbod op bestialiteit nog geen enkele zaak betreffende 
bestialiteit bij de rechter werd aanhangig gemaakt.189 De enige zaak die sinds 23 juli 2007 
handelt over een persoon die seksuele betrekkingen had met dieren leidde tot een 
opsporingsonderzoek en bevindt zich nog in de onderzoeksfase. 
 
Gezien deze vaststelling is het onmogelijk om weer te geven hoe de rechterlijke macht in de 
praktijk omgaat met art. 35, 9° dierenwelzijnswet, of om een beeld te schetsen van welke 
straffen in concreto opgelegd worden. 
 
 
 
 
 
                                                 
188 Reageerden op mijn verzoek: de Procureur des Konings van Antwerpen, Hasselt, Leuven, Oudenaarde, 
Tongeren en Turnhout. De substituten van de Procureur des Konings van Brussel, Gent, Kortrijk en Mechelen. 
189 Deze vaststelling werd bevestigd door de voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg die op mijn schrijven 
reageerden, zijnde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Brugge, Brussel, 
Dendermonde, Gent, Hasselt, Ieper, Leuven, Oudenaarde, Tongeren en Veurne. 
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5.3. De praktische toepassing van de bepalingen inzake dierenpornografie 
 
5.3.1. Algemeen 
 
151. Wat betreft de vraag of de bepalingen waaruit impliciet de illegaliteit van dierenporno 
kan afgeleid worden (zijnde art. 383-384 Sw.) in de praktijk dode letter blijven, kunnen we 
redelijk kort zijn.  
 
Het volstaat te verwijzen naar wat uiteengezet werd in het vorige hoofdstuk om deze vraag 
negatief te kunnen beantwoorden. Daar werd aan de hand van een rechtspraakoverzicht 
aangetoond hoe de rechterlijke macht reeds jarenlang de artikelen betreffende de goede zeden 
succesvol aanwendt om het verspreiden van dierenpornografisch materiaal te beteugelen.190 
Het feit dat deze artikelen de dag vandaag nog steeds toepassing vinden inzake deze 
problematiek, kan worden aangetoond door middel van de zaak Freki en de zaak L.C.. Deze 
twee uitspraken dateren van respectievelijk november 2006 en april 2007. In beide zaken 
werd een persoon veroordeeld voor openbare zedenschennis wegens het verspreiden van 
afbeeldingen houdende bestialiteit. 
 
5.3.2. De praktijkstudie 
 
152. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat voor de instanties die een rol spelen inzake de 
sanctionering van bestialiteit ook een rol is weggelegd inzake de beteugeling van 
dierenpornografie. Gezien het feit dat bestialiteit en dierenpornografie aan elkaar gelinkt zijn, 
is dit een logische vaststelling. 
 
153. In de eerste plaats vormt ook hier dierenrechtenorganisatie GAIA vaak het beginpunt van 
een strafrechtelijk onderzoek.  
Reeds bij de bespreking van de rol die GAIA speelt inzake de beteugeling van bestialiteit 
werd er op gewezen dat deze dierenrechtenvereniging echter niet zelf op zoek gaat naar 
dierenporno. Zoals de zaak Freki en de zaak L.C. hebben aangetoond, zal dierenpornografie 
vaak aan het licht komen na een tip van een burger gericht tot GAIA. GAIA zal vervolgens 
overgaan tot neerlegging van een klacht bij politie of parket. 
 
154. Ook de politionele instanties spelen een rol inzake de beteugeling van dierenpornografie. 
Indien een klacht of een ambtshalve vaststelling inzake dierenporno geschiedt, wordt vaak 
overgegaan tot inbeslagname van de computer van de verdachte persoon. Deze computer 
wordt vervolgens afgeleverd bij de CCU (Computer Crime Unit) voor doorgedreven 
exploitatie. Er wordt onderzocht welke beelden op de computer staan, van waar zij afkomstig 
zijn, of ze al dan niet verspreid worden, … Deze resultaten worden doorgespeeld naar de 
politie, die overgaat tot een klassiek verhoor.191 
 
155. Dit verhoor kan ertoe leiden dat de zaak aanhangig wordt gemaakt bij het parket. Zaken 
betreffende dierenporno kunnen echter ook op de wijzen besproken bij bestialiteit aanhangig 
gemaakt worden bij het parket.  
Indien besloten wordt over te gaan tot een opsporingsonderzoek, wordt ook hier vaak 
overgegaan tot inbeslagname van de computer van de verdachte persoon, met alle hierboven 
vermelde gevolgen van dien. 

                                                 
190 Zie supra randnummer 104. 
191 Deze informatie werd mij bezorgd door de hoofdinspecteur van de locale politie te Dendermonde. 
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156. Wanneer uit voorgaand onderzoek blijkt dat de betrokkene overging tot het verspreiden 
van dierenpornografie, zal de zaak voor de rechter gebracht worden. Gezien de vaste 
rechtspraak dat het verspreiden van afbeeldingen houdende seks met dieren strijdig is met de 
goede zeden, zal een veroordeling volgen. 
 
157. Uit de praktijkstudie kon ik tenslotte besluiten dat er sinds de inwerkingtreding van de 
wet van 19 maart 2007 nog geen nieuwe feiten inzake dierenporno aan het licht zijn gekomen. 
De laatste bekende zaak is deze van L.C. 
 
Wat de zaak in Oudenaarde betreft, werd mij enkel meegedeeld dat het om feiten inzake 
bestialiteit ging. Er werd geen gewag gemaakt van verspreiding van dierenpornografie. 
 
 
5.4. Conclusie 
 
158. Uit bovenstaand praktijkonderzoek kunnen we in de eerste plaats afleiden dat wat de 
toepasselijke bepalingen ter sanctionering van dierenpornografie betreft, deze bepalingen 
regelmatig toepassing vinden in de praktijk. 
 
Dit zal m.i. altijd zo blijven. We hebben namelijk gezien dat de artikelen inzake openbare 
zedenschennis van toepassing zijn op deze problematiek, en dat het toekomt aan de rechter 
om het begrip ‘goede zeden’ in te vullen, rekening houdend met in de samenleving geldende 
zedelijkheidsopvattingen. Aangezien de huidige samenleving beelden houdende seks met 
dieren niet aanvaardt, zal de rechter moeten beslissen tot strijdigheid met de goede zeden. 
 
159. Vervolgens kunnen we uit de voorgaande studie afleiden dat de wet van 19 maart 2007, 
en meer specifiek het nieuwe artikel 35, 9° van de dierenwelzijnswet, in de praktijk in grote 
mate dode letter blijft. 
Bijna drie jaar na de inwerkingtreding van het expliciete verbod is er slechts één zaak 
betreffende bestialiteit bekend en onderzocht, doch nog niet afgehandeld. 
 
Uit deze bevinding mogen we echter geen naïeve conclusie trekken. Het is niet omdat er sinds 
23 juli 2007 nog maar één, zij het vruchteloze, tip betreffende bestialiteit ontvangen werd 
door GAIA, omdat de politionele instanties nog geen ambtshalve vaststellingen hebben 
gedaan of klachten hebben ontvangen, omdat er slechts één zaak bekend is bij de parketten, en 
omdat er nog geen zaken aanhangig werden gemaakt bij de rechter, dat het hebben van 
seksuele betrekkingen met dieren in de praktijk niet voorkomt. Bestialiteit komt in de praktijk 
wel degelijk voor, getuige de zaak Freki, de zaak L.C. en de vele pornosites die beelden 
aanbieden van mensen die seks met dieren hebben. Bestialiteit komt misschien wel vaker voor 
dan we denken, en dit in alle lagen van de bevolking, zowel door stadsmensen als door 
mensen die op het platteland wonen. 
 
160. Er kan een vaag beeld geschetst worden van de mate waarin bestialiteit voorkomt door te 
verwijzen naar een onderzoek gevoerd door de Amerikaan Alfred Kinsey, een hoogleraar 
dierkunde. 
Hij ondervroeg 20000 Amerikanen, zowel plattelands- als stadsmensen, naar hun eventuele 
seksuele ervaringen met dieren. Uit deze bevraging bleek dat acht procent van de mannen, en 
drieënhalf procent van de vrouwen reeds seksuele handelingen met een dier hadden gesteld. 
Wanneer dit onderzoek werd beperkt tot mannen die op het platteland woonden, kwam men 
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tot de bevinding dat vijftig procent van deze groep reeds ervaring had met seksuele contacten 
met dieren.192 
 
161. Alhoewel dit onderzoek reeds dateert van de jaren veertig en betrekking heeft op de 
Verenigde Staten, vormt het een bevestiging van het feit dat bestialiteit in de praktijk wel 
degelijk voorkomt. Het zou erg naïef zijn te geloven dat, wanneer dit onderzoek huidig zou 
worden hernomen, men tot de conclusie zou komen dat niemand enige seksuele ervaringen 
heeft met dieren. Ook kan niet gesteld worden dat deze studie een volstrekt ander beeld zou 
geven wanneer de ondervraging betrekking zou hebben op Europeanen, of Belgen. 
 
Simpelweg en redelijk kort door de bocht kunnen we stellen dat zolang mens en dier naast 
elkaar leven, mensen zullen overgaan tot het stellen van seksuele betrekkingen met dieren, en 
dat er zal overgegaan worden tot vervaardiging en openbaarmaking van dierenpornografisch 
materiaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
192 M., DEKKERS,  Lief dier. Over bestialiteit, Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Contact, 1992, 148. 
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Hoofdstuk 6: 

Rechtsvergelijkend onderzoek 
 
6.1. Inleiding 
 
162. Bestialiteit is geen fenomeen dat zich enkel binnen de grenzen van ons land afspeelt. 
Overal ter wereld gaan mensen over tot het stellen van seksuele handelingen met dieren.  
 
Zo is er enkele maanden geleden een geval bekend geraakt van een Australiër die zinnens was 
seks te hebben met de hond van zijn huisbazin. Hij werd echter net voor de penetratie betrapt 
en staakte zijn voornemen.193 Maar niet alle pogingen blijven vruchteloos. In Mozambique 
werden twee mannen betrapt op het hebben van seks met een geit, waarop de eigenaar prompt 
een bruidsschat voor zijn dier eiste.194 In Nieuw-Zeeland werd een jongeman van 16 betrapt 
op het hebben van seks met een ezel. Hij werd voorgeleid voor de jeugdrechtbank.195  
Ook in Europa wordt overgegaan tot het stellen van bestiale handelingen. In Zweden werd in 
2008 een netwerk rond dierenseks blootgelegd. Een groep van om en bij de 30 personen liet 
dieren overbrengen naar afgehuurde locaties, waar werd overgegaan tot het hebben van seks 
met deze dieren.196 
Dat dergelijke netwerken rond dierenseks wel vaker voorkomen, en dat het niet uitzonderlijk 
is dat er een hele organisatie mee gemoeid is, wordt aangetoond door een recent aan het licht 
gekomen zaak in de Verenigde Staten. In de staat Washington werden primitieve stallen 
ontdekt waar sekstoeristen hun gang konden gaan met allerlei dieren die ter plaatse 
vastgehouden werden. Een gewezen miljonair organiseerde het hele gebeuren via het 
internet.197 
Maar er wordt niet altijd vrijwillig overgegaan tot bestialiteit. Recent werd de wereld met dit 
feit geconfronteerd door het geval van een 13-jarig meisje dat in Tanzania gedwongen werd 
tot het hebben van seks met een hond.198 
 
163. Ook de productie en de verspreiding van dierenpornografisch materiaal is een 
internationale en grensoverschrijdende aangelegenheid geworden.  
 
In de zaak rond het dierenseksnetwerk in Zweden werd ontdekt dat de handelingen gefilmd en 
vervolgens verspreid werden naar alle geïnteresseerden. Ook de eigenaar van de lugubere 
stallen in de V.S. had een site opgericht waar voor heel de wereld filmpjes toegankelijk waren 
betreffende de activiteiten in zijn stallen. 
Verder worden dierenpornografische film vaak in armere landen gedraaid, en vervolgens naar 
de westerse wereld getransporteerd. Ook is het gebruikelijk dat mensen die wonen in landen 

                                                 
193 http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1072016/2010/02/24/Australier-probeert-hond-te-
verkrachten.dhtml (consultatie 24 februari 2010). 
194 http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1072979/2010/02/26/Verkrachters-van-geit-moeten-
trouwen-met-hun-slachtoffer.dhtml (consultatie 26 februari 2010). 
195 http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1090699/2010/04/09/Seks-met-ezel-brengt-tiener-voor-
jeugdrechter.dhtml (consultatie 14 april 2010). 
196 http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/485131/2008/11/12/Netwerk-rond-dierenseks-blootgelegd-
in-Zweden.dhtml (consultatie 2 mei 2010). 
197 http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1093870/2010/04/16/Gewezen-miljonair-runde-
seksboerderij-in-Amerikaanse-bossen.dhtml (consultatie 2 mei 2010). 
198 http://www.telegraaf.nl/buitenland/3866736/__Meisje_moet_seks_hebben_met_hond__.html (consultatie 7 
mei 2009). 
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waar het maken of de verkoop van dierenporno strafbaar is de landsgrenzen gaan oversteken 
om in het buitenland dergelijk materiaal aan te kopen. 
 
164. Uit voorgaande vaststelling volgt de vraag hoe men in het buitenland omgaat met deze 
verschijnselen.  
Men kan zich moeilijk voorstellen dat ieder land dezelfde visie deelt over de al dan niet 
strafbaarstelling van bestialiteiten en dierenporno. In het ene land zal het beschermen van 
dieren en van de in de samenleving heersende zeden een grote bekommernis zijn, terwijl 
andere landen hier niet van wakker liggen. Uiteraard speelt de culturele en religieuze 
verscheidenheid in de wereld hierbij een grote rol. 
 
165. In het kader van deze masterproef kan een rechtsvergelijkend onderzoek niet ontbreken. 
Door het van dichterbij bekijken van de regelgeving die in het buitenland bestaat omtrent 
bestialiteit en dierenpornografie, worden we in de mogelijkheid gesteld onze eigen wetgeving 
te evalueren. Het wordt mogelijk na te gaan of België in vergelijking met andere landen 
voorziet in een uitgebreide en strenge regelgeving, of dat de wetgever zich daarentegen eerder 
tolerant opstelt. Ook kunnen we, door het voeren van dergelijk onderzoek en door het 
ontleden van de verschillende sanctioneringsystemen die we in de verscheidene landen 
ontdekken, een antwoord trachten te formuleren op de vraag welk systeem van beteugeling 
van bestialiteit en dierenporno het beste is. 
 
166. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de manier waarop de buitenlandse 
wetgever optreedt tegen bestialiteit en dierenporno.  
 
Vooreerst wordt de wetgeving in Nederland, Frankrijk en Duitsland onder de loep genomen. 
Vervolgens komen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika aan bod. 
Er zal voor ieder land een korte verantwoording gegeven worden waarom de bespreking van 
de wetgeving van dat land relevant geacht wordt. Daarna zullen steeds de volgende punten 
onderzocht worden: 

- zijn seksuele betrekkingen met dieren strafbaar? 
- Is het bezitten, het maken, of het verspreiden van dierenpornografie strafbaar? 
- Op welke grond worden voorgaande handelingen strafbaar gesteld? 
- Wat is de strafmaat? 

Na het beantwoorden van deze vragen volgt bij ieder land een korte vergelijking met de 
Belgische regelgeving. 
 
Na het voeren van dit rechtsvergelijkend onderzoek zullen alle besproken wetgevingen naast 
elkaar geplaatst worden en wordt een overzicht gegeven van de verschillende bestaande 
sanctioneringsmechanismen. Tevens wordt de vraag gesteld in welke mate de Belgische 
wetgeving aansluit dan wel afwijkt van de buitenlandse regelgevingen.  
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6.2. Nederland 
 
6.2.1 Inleiding 
 
167. In Nederland is het debat over de al dan niet expliciete strafbaarstelling van seksuele 
betrekkingen met dieren en dierenpornografie in 2004 fel aangewakkerd. Deze discussie werd 
pas in februari 2010 definitief beslecht. 
  
168. Gezien deze recente ontwikkelingen, lijkt het mij aangewezen even stil te staan bij het 
verloop van dit debat, en bij de uiteindelijke uitkomst ervan. 
 
Alvorens in te gaan op de huidige situatie, wordt in de eerste plaats onderzocht op welke 
gronden men oorspronkelijk reeds kon overgaan tot beteugeling van seks met dieren. 
Bestraffing van bestialiteit was namelijk reeds lange tijd mogelijk in Nederland, zij het op een 
indirecte en moeilijke manier. De concrete draagwijdte van deze gronden en de moeilijkheden 
inzake bewijsvoering waarmee men geconfronteerd werd zullen hier nader toegelicht worden.  
Ook wordt de vraag gesteld of het produceren of verspreiden van dierenpornografie 
rechtstreeks of onrechtstreeks aangepakt kon worden, en indien ja, op welke grond? 
 
Vervolgens wordt ingegaan op de politieke en maatschappelijke reactie die in 2004 volgde op 
de vrijspraak van een man die betrapt werd op het hebben van seks met een pony. Stemmen 
gingen op tot het invoeren van een expliciet verbod op het hebben van geslachtsgemeenschap 
met dieren en tevens van een verbod op de productie en distributie van dierenporno.  
Deze reactie gaf aanleiding tot het stellen van allerlei vragen door Kamerleden aan de 
bevoegde ministers en tot het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden, en resulteerde 
uiteindelijk in de indiening van een voorstel van wet door Kamerlid Waalkens. In dit voorstel 
pleitte hij voor de strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen met dieren en van 
pornografie die dieren als voorwerp heeft.  
Er zal worden ingegaan op het voormeld advies en wetsvoorstel, maar ook op de storm van 
protest die volgde op het betrokken voorstel. 
 
Tot slot volgt een onderzoek naar de verdere ontwikkeling van het wetsvoorstel. Werd het 
aangenomen als wet, en zo ja, wat is de inhoud en wat zijn de gevolgen van de nieuwe 
wettelijke bepaling? 
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6.2.2. Oorspronkelijke situatie: drie gronden tot indirecte strafbaarstelling van bestialiteiten 
 
169. In Nederland kon men, indien men wou overgaan tot vervolging van een persoon die 
seksuele betrekkingen had met dieren, lange tijd steunen op drie gronden waaruit men indirect 
de bestraffing van bestialiteiten kon afleiden.  
 
170. Deze situatie heeft echter niet altijd bestaan. Bij de invoering in het Koninkrijk Holland 
van het Crimineel Wetboek in 1809 werd in artikel 328 bepaald dat het plegen van 
onnatuurlijke ontucht met mensen of dieren bestraft werd met een langdurige gevangenisstraf 
en eeuwige verbanning uit het koninkrijk. Indien men door dwang, misbruik van gezag of 
merkelijke verleiding andere personen deelachtig maakte aan deze misdaad, of hen ertoe 
aanzette ze te plegen, werd men zelfs veroordeeld tot de doodstraf.199 
 
171. Deze expliciete strafbaarstelling van bestialiteit verdween echter na de invoering van het 
huidig geldende Wetboek van Strafrecht op 1 september 1886.200 
 
Vanaf die datum kon men in Nederland enkel overgaan tot vervolging van seks met dieren op 
grond van volgende wetsbepalingen: 201  

1. Artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hierna GWWD), op basis 
van dierenmishandeling. 

2. Artikel 239 Wetboek van Strafrecht (hierna Sr.), in het kader van schennis van de 
eerbaarheid. 

3. Artikel 350, tweede lid Sr., op basis van het doden of beschadigen van een dier. 
 
172. De inhoud van voormelde artikelen gaf echter, zoals hierna zal blijken, vaak aanleiding 
tot bewijsproblemen, waardoor vele gedragingen onbestraft bleven. 
 
Art. 36 GWWD, de eerste grond waarop men het stellen van seksuele handelingen met dieren 
kon bestraffen, bepaalt:  
“1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking 

van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de 

gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.                                    

 2. Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend:                                 

a. een dier arbeid doen verrichten, welke kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het 

uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is;                                                                                                    

b. een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoping ten verkoop 

houden;                                                                                                                                                             

c. bij de verlossing van een koe gebruik te maken van dierlijke trekkracht of van een niet door 

Onze Minister daarvoor toegelaten krachttoestel;                                                                                        

d. een hond als trekkracht gebruiken.                                                                                                    

3. Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen.”202
  

 

                                                 
199 Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen 
met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren), pag. 5; www.harmevertwaalkens.pvda.nl/ 
(consultatie 3 november 2009). 
200 Ibid., pag. 5. 
201 Ibid., pag. 3 
202 http://www.st-ab.nl/wetten/0095_Gezondheids-_en_welzijnswet_voor_dieren_Gwwd.htm (consultatie 3 
november 2009). 
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Seks met dieren was dus indirect strafbaar op grond van art. 36, lid 1 GWWD, als 
dierenmishandeling. Maar er is enkel sprake van een inbreuk op dit artikel wanneer de 
vervolgende instanties kunnen aantonen dat door het hebben van seks met het dier, aan het 
dier pijn of letsels werden toegebracht, dan wel dat de gezondheid of het welzijn van het dier 
erdoor is aangetast. Indien hiervan geen uiterlijke verschijnselen aanwezig zijn, zal het erg 
moeilijk zijn de pijn, letsels, aantasting van de gezondheid of welzijn van het dier aan te 
tonen. Het dier is namelijk niet in staat zijn gevoelens te uiten en kan niet aantonen dat zijn 
gezondheid is aangetast.203 Indien het dier nadien ziek zou worden, en men vaststelt dat het 
infecties opgelopen heeft, zal het niet makkelijk zijn de concrete oorzaak van deze infecties te 
vinden. Indien deze oorzaak wel gevonden wordt, ligt het niet voor de hand de schuldige 
persoon met de vinger te wijzen. 
 
De concrete toepassing van dit artikel leidde dus in vele gevallen tot de vrijspraak van de 
persoon in kwestie wegens gebrek aan bewijs. 
 
De tweede grond is art. 239 Sr. Men kon op deze grond bestialiteit aanpakken wanneer er 
sprake is van schennis van de eerbaarheid. Dit artikel voorziet in drie gevallen in een 
bestraffing: 
“Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie 

wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:  

1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;  

2. op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden 

de leeftijd van zestien jaar;  

3. op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.”204
  

 

Het probleem van dit artikel is dat openbaarheid vereist is. In de meeste gevallen zal men 
echter in de privésfeer overgaan tot bestialiteit. Dan zou art. 239, 3 Sr. eventueel toepassing 
kunnen vinden, maar dit zal enkel het geval zijn wanneer iemand tegen zijn wil aanwezig is 
op het moment dat deze handelingen gesteld worden, of bij betrapping op heterdaad. 
Voorgaande situaties zullen echter niet vaak voorkomen, gezien het hoofdzakelijk 
privékarakter van deze gedragingen.205 
 
Tot slot kon men tot vervolging overgaan op grond van art. 350, 2 Sr.  
Strafbaar is: “2.[…] [hij] die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan 

een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.”206
  

 
Hier moet aangetoond worden dat het dier beschadigd of onbruikbaar gemaakt is. Bij dit 
laatste kunnen we denken aan een raspaard, een merrie, die na de daad een infectie krijgt aan 
de baarmoeder en daardoor niet meer gebruikt kan worden om te fokken. Bij dit artikel rijzen 
quasi dezelfde bewijsproblemen als bij de wet op de dierenbescherming. Ook treedt in 
sommige gevallen geen beschadiging van het dier op, waardoor ook dit artikel moeilijk 
toepassing vindt.  

                                                 
203 Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen 
met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren), pag. 3. 
204 http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/239.html (consultatie 3 november 2009). 
205

http://www.lawandroar.nl/index.php?id=40&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=436&tx_ttnews%5Bb
ackPid%5D=32&cHash=30efe2d190 (consultatie 3 november 2009). 
206 http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/350.html (consultatie 3 november 2009). 
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Een tweede moeilijkheid is dat voor de toepassing van dit artikel vereist is dat men overgaat 
tot bestialiteit met een dier dat de eigendom is van iemand anders. In de meeste gevallen gaat 
men echter over tot seks met het eigen dier, de bereikbaarheid is hier veel groter. 
 
173. Uit de bespreking van voorgaande artikelen blijkt dus dat vele gevallen van bestialiteit 
oorspronkelijk ongestraft bleven.  
DE JONG wijst er echter op dat vaak toepassing gemaakt werd van kunstgrepen om toch over 
te gaan tot vervolging. Zo werd een man die 45 keer een pony aanrandde toch vervolgd, zij 
het op basis van bewijs van inbraak in een schuur.207 
 
174. In deze oorspronkelijk geldende regelgevingen is geen uitdrukkelijk verbod op 
dierenpornografie vervat.  
 
Men heeft wel de mogelijkheid zich te beroepen op art. 240 Sr., het algemene artikel 
betreffende strafbaarstelling van pornografie. Dit artikel heeft echter enkel betrekking op het 
op openbare plaatsen tentoonstellen of aanbieden van afbeeldingen die aanstotelijk zijn voor 
de eerbaarheid, of het toezenden van deze afbeeldingen aan iemand zonder dat hij er om 
vraagt.208  
 
Het produceren of distribueren van dierenpornografie op zich valt dus niet onder voorgaand 
verbod. Hierdoor is Nederland marktleider in deze sector. Veelal worden de films niet in dit 
land gedraaid, dit gebeurt eerder in het Oostblok, maar de beelden worden overgezonden naar 
Nederland en worden dan vanuit ons buurland wereldwijd verspreid. De twee grootste 
bedrijven op het gebied van distributie van dierenporno bevinden zich dan ook in 
Nederland.209 In zijn wetsvoorstel stelt Dhr. Waalkens dat naar verluid 65% van de 
dierenpornofilms uit Nederland komen.210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
207http://www.lawandroar.nl/index.php?id=40&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=436&tx_ttnews%5Bb
ackPid%5D=32&cHash=30efe2d190 (consultatie 3 november 2009). 
208 http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/240.html (consultatie 5 november 2009). 
209 http://www.depers.nl/binnenland/181906/Seks-met-dieren-wordt-strafbaar.html; 
http://www.gva.be/arch/een-hond-die-geen-seks-wil-bijt-wel-van-zich-af.aspx; (consultatie 3 november 2009). 
210 Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen 
met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren), pag. 3. 
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6.2.3.Verandering van het wettelijk klimaat: evolutie naar een expliciete strafbaarstelling 
 
175. In 2004 ontstond opschudding in ons buurland, nadat een man die betrapt werd op het 
hebben van seks met een pony in een schuur, vrijuit ging. Wettelijk kon hem namelijk niks 
ten laste gelegd worden. De dader werd vervolgd op grond van dierenmishandeling (inbreuk 
op art. 36, lid 1 GWWD). De rechter diende echter over te gaan tot vrijspraak, aangezien niet 
bewezen werd dat aan het dier pijn of letsels waren toegebracht, noch dat er benadeling van 
de gezondheid of het welzijn van de pony was.211 
 
Deze uitspraak leidde tot een golf van verontwaardiging en gaf het startschot voor de 
discussie over de vraag of Nederland niet diende te voorzien in een strafbaarstelling van 
copulatie met dieren op zich. 
 
6.2.3.1. Eerste reactie in 2004: vragen gesteld door Kamerlid Van Velzen 

 

176. Kort na voorgaande rechtspraak ging Kamerlid Krista Van Velzen (SP) over tot het 
stellen van vragen aan de toenmalig bevoegde minister Veerman (landbouw, natuur en 
voedselkwaliteit) (CDA). Ze eiste dat er juridische stappen zouden ondernomen worden tegen 
aanbieders en producenten van dierenpornowebsites. Als antwoord stelde de minister dat er 2 
wegen bewandeld konden worden:  

1. Bestialiteit is een vorm van dierenmishandeling. De bestraffing ervan dient te worden 
opgenomen in de GWWD. 

2. Bestialiteit is een zedendelict. Dan ligt het voor de hand dat het verbod hiervan wordt 
geïntegreerd in het strafwetboek.212 

 
6.2.3.2. Advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden 

 

177. De minister vroeg op zijn beurt aan de Raad voor Dierenaangelegenheden om een advies 
uit te brengen over voorgaande problematiek. Dit advies werd gegeven in juli 2004.213 
 
De Raad stelt dat slechts in een zeer beperkt aantal gevallen van bestialiteit sprake is van 
schade, pijn, aantasting van de gezondheid of het welzijn van het dier. Het aanvoeren van 
bewijs is in deze gevallen erg moeilijk, zo niet onmogelijk. 
De Raad is dan ook van mening dat bestialiteit moet strafbaar gesteld worden.214 
 
De Raad oppert dat geslachtsgemeenschap tussen mens en dier op grond van drie criteria kan 
afgewezen worden:215 

1. Benadeling van de gezondheid van het dier. 
Er is benadeling van de gezondheid wanneer er in- of uitwendige verwondingen 
aanwezig zijn of ziektes van mens op dier overgedragen worden. De Raad wijst echter 
op voorgaande vaststelling dat slechts in een beperkt aantal gevallen schade aan de 
gezondheid van het dier aanwezig is, dus dit criterium is problematisch. 
 

                                                 
211 http://www.nrc.nl/opinie/article1893461.ece/Verbod_op_seks_met_dieren_heeft_weinig_zin (consultatie 3 
november 2009). 
212 http://www.nrc.nl/opinie/article1893461.ece/Verbod_op_seks_met_dieren_heeft_weinig_zin (consultatie 3 
november 2009). 
213 www.rda.nl/files/rda_2004_04.pdf (consultatie 3 november 2009). 
214 Ibid., pag. 4. 
215 Ibid., pag. 9-10. 
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2. Benadeling van het welzijn van het dier. 
Ook dit criterium biedt geen voldoening, daar vastgesteld werd dat het welzijn van het 
dier vaak niet in het geding is, en de bewijslast zwaar is. 

3. Strijdigheid met de zedelijkheid. 
De Raad wijst op het feit dat het overgrote deel van de bevolking bestialiteit afwijst en 
verwacht dat de dader vervolgd wordt, daar zijn gedrag als strijdig wordt ervaren met 
de in Nederland gangbare zedelijkheidsprincipes. Dit is dus het meest lucratieve 
criterium. 
 

Aangezien voorgaande overwegingen meent de Raad dat het verbod op bestialiteit niet enkel 
in het GWWD moet ingeschreven worden, zoals aanvankelijk door de Kamerleden 
vooropgesteld werd. Dit verbod wordt het best ingeschreven in het Wetboek van Strafrecht, 
en dan meer bepaald in titel XIV “Misdrijven tegen de zeden”. Het is dan de taak van de 
rechter te toetsen of er sprake is van een misdrijf tegen de zeden. Hij dient rekening te houden 
met wat in de maatschappij leeft, daar normen en waarden geen statische gegevens zijn. 
 
Er wordt ten slotte door de Raad in een extra bepaling voorzien. Voor de gevallen waar 
aantoonbaar en duidelijk pijn, letsel, aantasting van de gezondheid of welzijn van het dier 
aanwezig is, dient vervolgd te worden op grond van art. 36, lid 1 GWWD, aangezien er dan 
sprake is van dierenmishandeling. Teneinde het gebruik van deze bepaling zeker te stellen, 
oppert de Raad dat in het tweede lid van artikel 36 GWWD “seks met dieren” toegevoegd 
dient te worden aan de lijst gedragingen die sowieso als verboden gedragingen worden 
aanzien.216 
 
178. Tot grote spijt van de Kamerleden bleef dit advies echter zonder gevolg. 
 

6.2.3.3. 2006: Bevestiging van het ontbreken van een expliciet verbod op dierenpornografie 

 

179. In juli 2006 haalt Van Velzen deze problematiek weer aan. Ze herneemt haar eis tot het 
nemen van juridische stappen tegen producenten en aanbieders van websites die beelden van 
dierenporno tentoonstellen in een brief aan de bevoegde ministers van landbouw en justitie.217  
 
In hun antwoord stellen zij dat de voormelde drie gronden tot indirecte bestraffing van 
bestialiteit (dierenmishandeling, schennis van de eerbaarheid en beschadiging van andermans 
dier) zich niet richten tot het verspreiden van beelden hieromtrent. De verspreider en/of 
distributeur van afbeeldingen van op grond van art. 36, lid 1 GWWD, art. 239 en 350, lid 2 
Sr. strafbare seksuele handelingen met dieren, zou echter eventueel als medeplichtige, 
uitlokker of heler van deze handelingen op deze specifieke gronden strafrechtelijk kunnen 
vervolgd worden. Het is dan wel aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of er in het 
concrete geval nood is aan strafrechtelijk optreden tegen deze personen.218 
 
 
 
 
 

                                                 
216 Ibid., pag. 10. 
217

http://www.sp.nl/nieuwsberichten/3899/060728sp_eist_juridische_stappen_tegen_bestialiteiten_op_internet.h
tml (consultatie 5 november 2009). 
218 www.justitie.nl/.../vertonen%20van%20bestialiteiten%20op%20internet_6204_tcm34-73343.pdf (consultatie 
5 november 2009). 
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6.2.3.4. Initiatiefvoorstel van Harm Evert Waalkens 

 

180. Op 18 april 2007 werd uiteindelijk een initiatiefvoorstel ingediend door Tweede 
Kamerlid Waalkens (PvdA) teneinde het plegen van seksuele handelingen met dieren en 
pornografie met dieren strafbaar te stellen.219 
 
181. Ter verantwoording van dit initiatief wijst Waalkens op de moeilijke bewijslast die volgt 
uit de artikelen 36, lid 1 GWWD, 239 Sr. en 350, lid 2 Sr. en op het feit dat Nederland, als 
gevolg van het ontbreken van een verbod op dierenpornografie, een grote rol speelt bij de 
distributie van dit materiaal. Hij stelt dat bestialiteit door de maatschappij doorgaans wordt 
afgewezen en dat men dit ziet als in strijd met de geldende zedelijkheidsopvattingen, en als 
een aantasting van de goede zeden. Daarom wijst hij erop dat geslachtsgemeenschap met 
dieren als een afzonderlijk zedenmisdrijf in het Wetboek van Strafrecht dient opgenomen te 
worden en dat ook dierenpornografie expliciet strafbaar moet worden gesteld.220 
 
182. Waalkens stelt voor om onder de titel ‘Misdrijven tegen de zeden” twee nieuwe artikelen 
in te voeren, zijnde art. 254 en art. 254a Sr. 
 
Art. 254 Sr. viseert personen die seksuele handelingen met dieren plegen. Zij worden gestraft 
met een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden of een geldboete van de vierde 
categorie. Indien aan het dier door het plegen van voorgaand feit opzettelijk pijn of letsel 
wordt toegebracht of zijn gezondheid of welzijn opzettelijk wordt benadeeld, wordt deze straf 
verhoogd tot een maximale gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete van vierde 
categorie.221 
 
Waalkens benadrukt dat deze bepaling verder gaat dan het verbod op bestialiteit in het 
openbaar of bij onvrijwillige aanwezigheid van een persoon vervat in art. 239 Sr. 
Geslachtsgemeenschap met dieren op zich moet strafbaar zijn, dus ook wanneer het in 
gesloten kringen wordt gesteld.222 
Ook wijst hij op het gebruik van de term “seksuele handelingen”. Hiermee wil men alle 
gedragingen met een seksuele strekking viseren. Het is niet mogelijk om een scherpere 
omlijning te geven van wat een normale omgang met een dier is en wat een seksuele 
handeling is, daar dit afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Het begrip 
“seksuele handelingen” zal verder omlijnd moeten worden door de rechtspraak.223 
 
Art. 254a Sr. heeft betrekking op dierenpornografie. Hij die een afbeelding, of een 
gegevensdrager bevattende een afbeelding, van een seksuele gedraging waarbij een dier is 
betrokken of schijnbaar is betrokken verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, 
doorvoert, uitvoert of in bezit heeft, wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximum zes 
maand of een geldboete van de derde categorie. Indien men van het plegen van voorgaande 

                                                 
219 Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen 
met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren), www.harmevertwaalkens.pvda.nl (consultatie 5 
november 2009). 
220 Memorie van toelichting bij het voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het 
plegen van seksuele handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren), pag. 1 
221 Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen 
met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren), pag. 1. 
222 Memorie van toelichting, pag. 2. 
223 Ibid., pag. 2-4. 
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misdrijven zijn beroep of een gewoonte maakt, loopt deze straf op tot een gevangenisstraf van 
maximaal een jaar of een geldboete van vierde categorie.224 
 
De bewoordingen “schijnbaar betrokken” wijzen op de strafbaarstelling van virtuele 
dierenporno. Zo vallen niet enkel afbeeldingen van echte dieren onder dit artikel, maar ook 
realistische afbeeldingen van niet bestaande dieren. Door de huidige stand van de techniek is 
het namelijk mogelijk een afbeelding te creëren waarop een niet bestaand dier afgebeeld 
wordt, dat echter niet van een bestaand dier te onderscheiden is. Deze categorie van 
afbeeldingen mogen volgens Waalkens niet aan een straf ontsnappen.225 
 
6.2.3.5. Negatieve reacties op dit voorstel 

 
183. Op dit voorstel is een storm van negatieve reacties gekomen. 
 
Zoals verwacht zijn vooral de dierenpornoproducenten niet opgezet met dit voorstel. Naar 
verluid zouden zij een omzetverlies van ettelijke miljoenen lijden en dienen over te gaan tot 
ontslag van hun personeel. Vanuit deze hoek wordt dan ook gedreigd met de indiening van 
een schadeclaim bij de overheid indien dit voorstel wordt omgezet in wet.226 
 
Ook Eugénie de Bordes, bekleedster van de Leerstoel Dier en Recht aan de faculteit 
Rechtsgeleerdheid en de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, stelt zich 
vragen bij de wenselijkheid van dit verbod.227 Er wordt gewezen op het feit dat er in het 
wetsvoorstel geen omschrijving gegeven wordt van het begrip “seksuele handelingen’. De 
rechter zal dus de grens moeten vastleggen tussen normale handelingen en seksuele 
handelingen. De Bordes wijst erop dat de rechter al de grootste moeite heeft om een definitie 
van het begrip “welzijn van het dier” te geven, en stelt zich dan de vraag in welke mate hij 
erin zal slagen het begrip “seksuele handelingen” in te vullen. Ook de opzettelijkheid vereist 
bij het toebrengen van pijn of letsel of benadeling van de gezondheid en welzijn van het dier, 
bepaald in art. 254 lid 2, zorgt voor een zware bewijsvoering, daar een persoon die seks met 
dieren heeft dit doet voor zijn eigen bevrediging, en niet om het dier te benadelen. Als besluit 
wordt gesteld dat voorgaand voorstel overbodig is. De rechter heeft genoeg mogelijkheden tot 
veroordeling bij toepassing van de artikelen 36 GWWD, 239 Sr. en 350, lid 2 Sr. 
 
184. Toch ging de behandeling van het voorstel gewoon verder.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van seksuele handelingen 
met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren), pag. 1. 
225 Memorie van toelichting, pag. 5. 
226 http://www.refdag.nl/artikel/1335879/Producenten+Geld+bij+verbod+op+bestialiteit.html; 
http://www.gva.be/arch/een-hond-die-geen-seks-wil-bijt-wel-van-zich-af.aspx (consultatie 5 november 2009). 
227 http://www.nrc.nl/opinie/article1893461.ece/Verbod_op_seks_met_dieren_heeft_weinig_zin (consultatie 5 
november 2009). 
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6.2.3.6. Advies Raad van State 

 

185. In juni 2007 werd door de Raad van State advies gegeven over het initiatiefvoorstel.228 
 
In de eerste plaats werd opgemerkt dat het misdrijf “seks met dieren” te ruim omschreven 
wordt. Bij het gebruik van de terminologie “seksuele handelingen” met dieren is niet duidelijk 
wat precies strafbaar is en wat niet. Dit is in strijd met het specialiteitsbeginsel, welk vereist 
dat in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde handelingen duidelijk en welomlijnd 
omschreven dienen te zijn. Nadere specificatie is dus noodzakelijk.229 
 
Vervolgens stelt de Raad dat artikel 254, lid 2 Sr. bestraft wat reeds vervat ligt in artikel 36, 
eerste lid GWWD. Dit tweede artikel stelt een algemeen verbod op het toebrengen van letsels, 
pijn, benadeling aan de gezondheid of het welzijn van het dier, ongeacht de omstandigheden 
waarin dit gebeurt, terwijl de voorgestelde bepaling dit verbod viseert in het kader van 
seksuele handelingen. De Raad adviseert dan ook dit tweede lid te schrappen daar het geen 
enkele toegevoegde waarde biedt.230 
 
Tot slot hoort het verbod op dierenpornografie (art. 254a Sr.) volgens de Raad van State 
eerder thuis in art. 240b Sr., de algemene bepaling omtrent de strafbaarstelling van 
pornografie. Ook dient art. 254a Sr. aangepast worden, daar zo geen twijfel meer kan bestaan 
over het feit dat afbeeldingen van copulatie tussen dieren wel mogen verspreid worden, en dat 
het verbod enkel geldt voor afbeeldingen van seks tussen mens en dier.231 
 
6.2.3.7. Goedkeuring geamendeerd wetsvoorstel door de Tweede Kamer 

 
186. Op 1 juli 2008 werd een geamendeerd voorstel met algemene stemmen aangenomen 
door de Tweede Kamer.  
De wijzigingen werden aangebracht met het advies van de Raad van State in het achterhoofd. 
 
187. Het geamendeerde art. 254 Sr. bepaalt: “Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een 

dier wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden en geldboete 

van de vierde categorie”.232 
 
De termen “seksuele handelingen” werden aldus vervangen door “ontuchtige handelingen”. 
Een ontuchtige handeling is een seksuele handeling die in strijd is met een sociaal-etische 
norm. Door de invoering van deze term vermijdt men dat bijvoorbeeld kunstmatige 
inseminatie met dieren onder voorgaande strafbepaling valt. 
Ook werd het tweede lid van het oorspronkelijk voorgestelde art. 254 Sr. geschrapt, waardoor 
de strafverhoging in geval van opzettelijk toegebrachte pijn of letsels bij de seksuele daad niet 
meer van toepassing is. 
 
 
 

                                                 
228 Advies Raad van State en reactie van de indiener over het wetsvoorstel betreffende verbod op seks met dieren 
en dierenporno, www.harmevertwaalkens.pvda.nl (consultatie 5 november 2009). 
229 Advies Raad van State, pag. 1-2. 
230 Ibid., pag. 2. 
231 Ibid., pag. 4. 
232 http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20080701/gewijzigd_voorstel_van_wet_2/f=y.pdf (consultatie 19 
november 2009). 
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188. Het nieuwe art. 254a Sr. stelt:  
“1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie 

wordt gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding 

– van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar 

zijn betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in 

bezit heeft. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van vierde categorie wordt 

gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, 

een beroep of een gewoonte maakt.” 

 

Aldus werd ook hier de term “seksuele handeling” vervangen door “ontuchtige handelingen”, 
dit in de lijn met art. 254 Sr. Door de invoering van de terminologie “waarbij een mens en een 
dier zijn betrokken” wordt duidelijk gemaakt dat het wel nog toegelaten is om afbeeldingen 
van dieren die geslachtsgemeenschap hebben te verspreiden, en dat het verbod enkel geldt van 
zodra er een mens bij betrokken is. 
 
6.2.3.8. Goedkeuring door de Eerste Kamer? 

 
189. Vooraleer het wetsvoorstel effectief wet wordt, en seks met dieren en dierenporno 
expliciet strafbaar wordt in Nederland, moet ook de Eerste Kamer haar instemming met dit 
initiatiefvoorstel verlenen.  
 
Op 2 februari 2010 volgde de hoofdelijke stemming. Tegen alle verwachtingen in werd het 
initiatiefvoorstel goedgekeurd door de Nederlandse Senaat, zij het met een nipte meerderheid 
van 39 stemmen voor, en 34 stemmen tegen.233 
 
6.2.3.9. Resultaat 
 
190. Deze turbulente weg resulteerde in de wet van 4 maart 2010 houdende strafbaarstelling 
van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks 
met dieren).234  
 
Krachtens deze wet worden twee nieuwe artikelen ingeschreven in het Wetboek van 
Strafrecht: 
 

Artikel 254 Sr.:  
“Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met gevangenisstraf van 

ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.” 
 
Artikel 254a Sr.:  
“1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van derde categorie wordt 

gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van 

een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn 

betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in 

bezit heeft. 

                                                 
233 http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31009_initiatiefvoorstel_waalkens (consultatie 2 februari 2010). 
234 Staatsblad 2010, 111. http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20100316/publicatie_wet/info (consultatie 5 
mei 2010). 
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2. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt 

gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, 

een beroep of een gewoonte maakt.” 
 
Ook wordt artikel 67, eerste lid, onderdeel b van het Wetboek van Strafvordering aangepast. 
Dit artikel bepaalt in welke gevallen men kan overgaan tot verlening van een bevel tot 
voorlopige hechtenis. In dit onderdeel dient ‘artikel 254a Sr.’ ingeschreven te worden.235 
Enkel personen die betrokken zijn bij dierenpornografie, kunnen in voorlopige hechtenis 
genomen worden, een pleger van bestialiteiten niet. 
 
191. De wet zal in werking treden op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip. 
 
6.2.4. Vergelijking met België 
 
192. Zowel in België als in Nederland is bestialiteit expliciet strafbaar gesteld. Toch zijn er 
verschillen waar te nemen tussen deze twee regelgevingen. 
 
Waar in België iemand die seksuele betrekkingen heeft met dieren een gevangenisstraf van 
één maand tot drie maanden en een geldboete van € 26 tot € 1000 riskeert, of een 
verdubbeling van deze straffen bij recidive binnen de drie jaar, liggen de straffen in Nederland 
beduidend hoger. De maximumstraf loopt op tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar en een 
geldboete van vierde categorie, wat schommelt tussen € 7400 en € 18500.236 
 
Een tweede verschil is de plaats waar de strafbaarstelling van seks met dieren is opgenomen. 
In België dient men te zoeken in de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. 
In ons land wordt geslachtsgemeenschap met dieren aldus in de eerste plaats beschouwd als 
een aantasting van het welzijn van het dier. 
In Nederland daarentegen, wordt bestialiteit primair beschouwd als zijnde strijdig met de in 
Nederland geldende zedelijkheidsopvattingen. Daarom, en wegens de bewijsproblemen die de 
dierenwelzijnswet met zich meebrengt, is de bestraffing van seks met dieren opgenomen in 
het strafwetboek, bij de andere zedenmisdrijven. Naar mijn mening is dit een geschikte plaats. 
Alle misdrijven met een seksuele connotatie staan mooi bij elkaar, er is geen puzzelwerk 
nodig om tot een overzicht te komen van de seksuele misdrijven. 
 
Tot slot zijn er in Nederland (vooralsnog) geen specificiteiten voorzien in geval van recidive, 
wat bij ons wel het geval is. 
Hier dient even kort opgemerkt te worden dat in Nederland een wetsvoorstel werd ingediend 
om te voorzien in een proeftijd van maximum tien jaar in geval van dierenmishandeling.237 
Deze proeftijd bestaat wanneer een voorwaardelijke veroordeling werd uitgesproken. 
Wanneer de rechter overgaat tot dergelijke veroordeling, kan hij bijzondere voorwaarden 
opleggen waaraan de betrokken persoon zich gedurende deze proeftijd moet houden, 

                                                 
235 http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20080701/gewijzigd_voorstel_van_wet_2; 
http://wetboek.net/Sv/67.html (consultatie 3 februari 2010). 
236 http://www.judex.nl/rechtsgebied/strafrecht/straffen/artikelen/385/de-geldboete.htm (consultatie 3 februari 
2010). 
237 Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband 
met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren 
benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans 
dieren. http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20100422/gewijzigd_voorstel_van_wet/f=/vieqcta5skit.pdf 
(consultatie 5 mei 2010). 
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bijvoorbeeld een houdverbod voor dieren.238 Er werd een amendement ingediend om te 
beogen dat ook bij het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met 
dieren de rechter een proeftijd kan opleggen. Om de herhaling van het plegen van voorgaande 
misdrijven te voorkomen, moet de rechter namelijk ook in die gevallen de mogelijkheid 
krijgen om bij een voorwaardelijke veroordeling een proeftijd op te leggen gedurende 
dewelke een houdverbod voor dieren geldt.239 
Dit wetsvoorstel werd reeds aangenomen door de Tweede Kamer, maar nog niet door de 
Eerste Kamer.240 
 
193. Nederland kent, in tegenstelling tot België, een expliciet verbod op zowel de productie, 
distributie als het bezit van dierenpornografisch materiaal. In Nederland is er dus een 
duidelijk, vaststaand criterium aanwezig om voorgaande betrokkenheid met dierenpornografie 
te sanctioneren.  
 
In België bestaat dergelijke vaststaande toetsingsnorm niet. Hier wordt dierenpornografie 
gesanctioneerd door de vraag te stellen of het al dan niet strijdig is met de goede zeden. Dit is 
een dynamisch gegeven, onderworpen aan de in de maatschappij veranderende opvattingen 
over wat gepast is en wat niet.  
We hebben gezien dat het maken en verspreiden van dierenpornografie de dag van vandaag 
maatschappelijk niet aanvaard wordt, het is strafbaar als zijnde strijdig met de openbare orde 
en de goede zeden. (Voor zover het maken van de dierenporno gebeurt met oog op de handel 
of de verspreiding ervan). De maximumstraffen zijn gelijkaardig als in Nederland.  
Privébezit van porno met geslachtsgemeenschap tussen mens en dier als voorwerp, valt niet 
onder de wetgeving betreffende de openbare zedenschennis, en is dus in België niet strafbaar. 
De Nederlandse wetgeving is dus strenger dan de Belgische, aangezien in dit eerste land 
louter bezit van dierenporno strafbaar is, en in het tweede niet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
238 http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvh6nf08temv0/vi3ap7hyrgnw/f=/kst96797.pdf 
(consultatie 5 mei 2010). 
239 http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvh6nf08temv0/vidf8ojv24zu/f=/kst141471.pdf 
(consultatie 5 mei 2010). 
240 http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/30511_initiatiefvoorstel_waalkens (consultatie 5 mei 2010). 
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6.3. Frankrijk  
 
6.3.1. Inleiding 
 
194. Zoals vermeld in hoofdstuk 3 werd ter verdediging van de verhoging van de strafmaat in 
geval van dierenmishandeling expliciet verwezen naar de Franse regelgeving.241 Aangezien 
het voorgaande wetsvoorstel verwees naar de situatie betreffende deze problematiek in 
Frankrijk, ligt het voor de hand deze wettelijke regeling van naderbij te bekijken.  
 
6.3.2. Seksuele betrekkingen met dieren 
 
195. Volledig in de lijn met de opvattingen van de Franse Revolutie, werden de misdrijven 
sodomie en bestialiteit door de Code Pénal van 1791 afgeschaft. Deze depenalisering werd in 
1810 door Napoleon bevestigd.242  
Lange tijd was er aldus geen enkele wettelijke bepaling die het stellen van seksuele 
handelingen met dieren op zich strafbaar stelde. Indien men toch wou optreden tegen dit 
gedrag, kon men zich enkel indirect beroepen op het oude art. 521-1 Code Pénal: "Le fait, 

sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de 

cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois 

d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende."243  
Men diende dus aan te tonen dat het dier door de seksuele handeling een erge mishandeling of 
een daad van wreedheid had ondergaan. 

196. Deze toestand werd gewijzigd bij wet nummer 2004-204 van 9 maart 2004.244 Door een 
toevoeging aan voorgaande zin van de woorden “ou de nature sexuelle”, werd het plegen van 
bestialiteiten expliciet strafbaar gesteld.  

Het nieuwe artikel 521-1 Code Pénal bepaalt: “Le fait, publiquement ou non, d'exercer des 

sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal 

domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 

30000 euros d'amende "245 
 
Worden aldus geviseerd : feiten van seksuele aard gepleegd met huisdieren, ongeacht of deze 
getemd zijn of in gevangenschap leven, en ongeacht of dit gebeurt in de private of publieke 
sfeer.  
De overtreding van deze bepaling wordt gestraft met een gevangenisstraf van twee jaar en een 
geldboete van € 30000.  
 

                                                 
241 Zie randnummer 58. 
242 http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoophilie (consultatie 14 november 2009). 
243http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C92BBEEC72D9B5F2E48E480493A47F38.tp
djo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418948&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=19990106, 
(consultatie 27 oktober 2009). 
244 M. VERZANDVOORT, De zondebok. Een scriptie over de problematiek van bestialiteit en strafbaarstelling, 

onuitg., Scriptie in de strafrechtswetenschappen Universiteit Tilburg, 2006, pag. 41; Loi n°2004-204 du 9 mars 
2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 
245http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C92BBEEC72D9B5F2E48E480493A47F38.tp
djo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418951&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20061005, 
(consultatie 27 oktober 2009). 
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197. Bij wet van 5 oktober 2006246 werd aan dit artikel nog toegevoegd dat de rechter de 
mogelijkheid heeft het dier weg te halen bij de eigenaar en het te plaatsen bij een vereniging 
die instaat voor het welzijn van dieren.  
 
Ook wordt door deze wet in bijkomende sancties voorzien.  
In de eerste plaats kan het verbod opgelegd worden om dieren te houden, en dit zowel ten 
definitieve als ten voorlopige titel.  
Vervolgens kunnen personen die voorgaand artikel overtreden verboden worden, voor een 
duur van vijf jaar of meer, om een bepaalde professionele of sociale activiteit uit te oefenen 
van zodra de mogelijkheden of de gemakken die deze activiteit met zich meebrengt, bewust 
worden misbruikt om de inbreuk vervat in voorgaand artikel, dus de bestialiteit, te begaan of 
voor te bereiden.247  
Nemen we bij dit laatste verbod als voorbeeld de zaak Freki. Indien dit in Frankrijk was 
voorgevallen, kon de man het verbod opgelegd worden om gedurende minstens 5 jaar te 
werken in een dierenasiel, aangezien door het uitoefenen van deze activiteit het plegen van 
bestialiteiten te gemakkelijk wordt. 
 
6.3.3. Dierenporno 
 
198. In de Franse wetgeving bestaat er geen enkele wetsbepaling die voorziet in een expliciet 
verbod op het maken, bezitten, verspreiden, … van dierenpornografie. 
 
199. Om na te gaan of handelingen inzake dierenporno al dan niet op indirecte wijze strafbaar 
zijn, werd volgende redenering gevolgd. 
 
In ons land is het verspreiden en het maken van dierenpornografie strijdig met de goede zeden 
(art. 383 Sw.). Dit artikel vindt zijn oorsprong in de Franse Code Pénal die in 1810 werd 
ingevoerd door Napoleon. Art. 283 C.P. viseerde de tentoonstelling en de verspreiding van 
met de goede zeden strijdige liederen (de tekst ervan), vlugschriften, afbeeldingen en 
prenten.248 Bij de Belgische onafhankelijkheid werd deze Codex van 1810 overgenomen, 
waardoor voorgaand misdrijf ook in ons land geïntroduceerd werd. 
 
Gezien dit historisch verloop werd een onderzoek gevoerd naar de huidige Franse wetgeving 
en rechtspraak inzake de ‘bonnes moeurs’.  
Er werd vastgesteld dat de Code Pénal van 1810 vervangen werd door een nieuwe Code Pénal 
die inwerking trad op 1 maart 1994.249 Deze Code heeft de gebruikte terminologie veranderd. 
De bewoordingen ‘bonnes moeurs’ worden niet meer gehanteerd in het nieuwe Franse 
strafwetboek, men opteerde in 1994 voor de notie ‘la décence’, het fatsoen, de 
welvoeglijkheid. Het art. 283 Code Pénal, en dus de strafbaarheid van de verspreiding van 
met de goede zeden strijdige afbeeldingen, is verdwenen.250 

                                                 
246 Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006 ; 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=14B06A7E4EC25AD3D3FD463B6AEF957D.tp
djo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418952&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20091027, 
(consultatie 27 oktober 2009). 
247http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=14B06A7E4EC25AD3D3FD463B6AEF957D.
tpdjo10v_2?idArticle=LEGIARTI000006418952&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20091027, 
(consultatie 27 oktober 2009). 
248 J. DE ZEGHER, Openbare zedenschennis, Gent, Story-Scientia 1973, 225p., 6. 
249 http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_p%C3%A9nal_(France) (consultatie 6 mei 2010). 
250 http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/32/daniele_lochak.pdf_4a07e1ce0a964/daniele_lochak.pdf; 
http://www.dolphin2001.net/photo/legis/moeurs/index.html (consultatie 6 mei 2010). 
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Dit wil m.i. niet zeggen dat de verspreiding van onzedige afbeeldingen, en a fortiori van 
dierenpornografie, in Frankrijk legaal is, en dit omwille van de volgende vaststelling. 
 
De nieuwe Code Pénal bevat een aantal artikelen ter bestrijding van pornografie, onder andere 
art. R.624-2: ‘la diffusion de messages contraires à la décence’. 

Dit artikel bepaalt:  
"Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la 

décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.  

Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de 

distribuer à domicile de tels messages. 

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également 

la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 

l'infraction ou de la chose qui en est le produit. [...]"
251

 

 

Dit art. R.624-2 C.P. sanctioneert dus het verspreiden van ‘boodschappen’ die strijdig zijn met 
het fatsoen of de welvoeglijkheid.  
M.i. kan het verspreiden van dierenpornografie onder dit artikel gebracht worden. Het 
verspreiden van een afbeelding houdende seks met dieren kan gezien worden als het 
verspreiden van een boodschap die strijdig is met het fatsoen.  
 
6.3.4. Vergelijking met België 
 
200. Hoewel de Belgische wetgever bij het tot stand komen van de wet van 19 maart 2007 te 
leen is gegaan bij onze Franse buren wat betreft de strafmaat in geval van dierenmishandeling, 
heeft hij zich voor het bepalen van de strafmaat in geval van bestialiteit duidelijk niet laten 
leiden door de Franse tekst. Onze wetgeving is merkelijk minder streng dan de Franse. 
Terwijl in België de maximumstraffen bestaan uit een gevangenisstraf van drie maanden en 
een geldboete van € 1000, bedragen deze maxima in Frankrijk twee jaar gevangenisstraf en 
een geldboete van € 30000.  
Ook is in Frankrijk voorzien in bijkomende straffen, namelijk het verbod tot het houden van 
dieren en het uitoefenen van bepaalde activiteiten. De Belgische wetgeving kent ook het 
verbod tot het houden van dieren, maar een verbod tot het uitoefenen van een bepaalde 
activiteit bestaat hier niet. 
 
Wat echter niet expliciet geregeld is in de Franse wetgeving, maar wel in de Belgische, is een 
regeling betreffende verhoging van de straffen in geval van recidive.  
Naar mijn mening wil dit echter niet zeggen dat men in Frankrijk niet wakker ligt van 
recidive. De bijkomende straf, ingevoerd bij wet van 5 oktober 2006, waarbij een persoon die 
veroordeeld werd voor overtreding van art. 521-1 Code Pénal het verbod opgelegd wordt tot 
het uitoefenen van bepaalde activiteiten, is mijns inziens een middel om potentiële 
recidivisten te stoppen. Men wil de kat niet bij de melk zetten. De veroordeelde kan verboden 
worden bepaalde, voor hem verleidelijke, activiteiten uit te oefenen, waardoor men wil 
voorkomen dat de betrokkene onmiddellijk in zijn oude gewoontes hervalt.  
 
201. Inzake dierenporno is m.i. de verspreiding van dergelijk materiaal ook in Frankrijk 
verboden als zijnde strijdig met ‘la décence’. Wat het bezit en het maken van 
dierenpornografie betreft, daar is geen duidelijk antwoord op gevonden. 
 

                                                 
251 http://www.cft-france.org/porno_penal.htm#diffusion (consultatie 6 mei 2010). 
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202. Tot slot wens ik nog op te merken dat, wat dierenpornografie betreft, er naar mijn 
mening toch een grote overeenstemming bestaat tussen het in ons land gebruikte criterium 
‘goede zeden’ en de in Frankrijk geldende notie ‘fatsoen’. De toetsing die de rechter moet 
doen zal in beide landen grotendeels gelijk lopen en ze zullen tot gelijkaardige resultaten 
komen. 
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6.4. Duitsland 
 
6.4.1. Inleiding 
 
203. Zoals vermeld in het eerste hoofdstuk, hebben de Germaanse landen, net zoals de 
Romaanse, na de Franse Revolutie de scheiding tussen kerk en staat, tussen God en gebod 
doorgevoerd. In tegenstelling tot de meeste Romaanse landen, zijn de Germaanse wetgevers 
echter nooit de radicale toer van straffeloosheid van bestialiteit opgegaan, seks met dieren 
bleef strafbaar, zij het via omwegen.252 
 
204. Hierna wordt onderzocht op welke manier in Duitsland wordt omgegaan met 
geslachtsgemeenschap met dieren en dierenpornografie. 
 
6.4.2. Het stellen van seksuele handelingen met dieren 
 
205. In Duitsland is de evolutie betreffende de strafbaarstelling van bestialiteiten omgekeerd 
verlopen dan in de meeste landen.253 
 
Aanvankelijk gold een expliciete strafbaarstelling, verankerd in §175 van het Duitse 
Strafgesetzbuch (hierna StGB). Dit artikel werd ingevoerd in 1872 en bleef bestaan tot 1994. 
Aanvankelijk werden enkel mannen die seksuele betrekkingen met elkaar hadden gestraft. 
Maar bij wet van 1 september 1935, in de periode van de opkomst van het Duitse nationaal 
socialisme, werd het verbod van seks met dieren in dit artikel opgenomen onder bepaling 
§175b StGB. Overtreders van dit laatste artikel konden veroordeeld worden tot een 
gevangenisstraf, alsook liepen ze het risico hun burgerlijke rechten ontnomen te worden.254 
 
In 1969 werd overgegaan tot een grote strafrechtshervorming. Het is in het kader van deze 
hervorming dat bij wet van 25 juni 1969 §175b StGB opgeheven werd, en zo het stellen van 
seksuele handelingen met dieren niet langer direct strafbaar is in Duitsland.255 Het expliciete 
verbod op geslachtsgemeenschap met dieren, werd opgeheven. 
 
Voorgaande evolutie belet echter niet dat bestialiteiten op een indirecte manier kunnen 
aangepakt worden. Er is dus geen sprake van straffeloosheid. 
In tegenstelling tot de meeste Europese landen, is men in Duitsland overgestapt van een direct 
verbod naar een indirect verbod. 
 
206. Het stellen van seksuele handelingen met dieren kan de dag van vandaag in Duitsland op 
de volgende drie gronden beteugeld worden:256 

1. Dierenmishandeling 
2. Huisvredebreuk 
3. Zaakbeschadiging 

 

                                                 
252 Zie supra randnummer 26. 
253 M. VERZANDVOORT, De zondebok. Een scriptie over de problematiek van bestialiteit en strafbaarstelling, 

onuitg., Scriptie in de strafrechtswetenschappen Universiteit Tilburg, 2006, pag. 44; 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Zoophilie#column-one (consultatie 27 oktober 2009).  
254 Fassung vom 1. September 1935; http://de.wikipedia.org/wiki/%C2%A7_175b (consultatie 28 oktober 2009). 
255 Fassung vom 25. Juni 1969; http://de.wikipedia.org/wiki/Zoophilie#column-one (consultatie 28 oktober 
2009). 
256 http://de.wikipedia.org/wiki/Zoophilie#column-one (consultatie 28 oktober 2009). 
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1. Dierenmishandeling: Tierschutzgesetz 

 
Dit is de wet betreffende de dierenbescherming. §1 van deze wet bepaalt: “Niemand darf 

einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.”257  
Teneinde een persoon op deze grond te vervolgen is dus vereist aan te tonen dat aan het dier 
pijn, leed of schade toegebracht werd. Dit bewijs is echter niet makkelijk te leveren. Een dier 
kan niet eenvoudigweg zeggen dat het pijn heeft of dat het lijdt. Indien het schade opgelopen 
heeft, wat niet altijd het geval is, zal dit in vele gevallen pas laat vastgesteld worden, 
waardoor het erg moeilijk is de schuldige te vinden. 
Krachtens §17 van deze wet bestaat de straf uit een gevangenisstraf van maximum 3 jaar of 
een geldboete. 
 

2. Huisvredebreuk: Hausfriedensbruch (§123 StGB).  
 
Indien het gaat om een dier waarvan een andere persoon eigenaar is, kan men trachten de 
dader te vervolgen op grond van inbreuk op de regels betreffende de huisvredebreuk. Men zal 
zich op dit artikel kunnen beroepen wanneer een persoon zonder toestemming het 
grondgebied of de woning van een privépersoon, of een afgesloten ruimte bestemd voor 
openbare diensten, betreedt en aldaar overgaat tot bestialiteiten. Vervolging is echter pas 
mogelijk na indiening van een klacht. 
Er zijn dus vele constitutieve voorwaarden te vervullen eer men succesvol dit artikel kan 
inroepen. Een bijkomend probleem is dat bestialiteiten in het merendeel van de gevallen 
gepleegd wordt in privésfeer, met de eigen dieren. Dan is voorgaand artikel dus niet van 
toepassing.  
Indien deze bepaling toch van toepassing is, bedraagt de maximumstraf één jaar 
gevangenisstraf.258 
 
3. Zaakbeschadiging: Sachbeschädigung (§303 StGB)  
 
Beschadiging aan andermans zaak kan ook ingeroepen worden indien het om andermans dier 
gaat. Het is algemeen aanvaard dat onder een zaak ook een dier begrepen wordt.259  
Hier rijst hetzelfde probleem van het privékarakter van de seksuele betrekkingen met dieren 
als bij de huisvredebreuk, en van het aantonen van de beschadiging aan het dier als bij de wet 
betreffende de dierenbescherming. 
Voor de strafmaat dient §17 Tierschutzgesetz in aanmerking genomen te worden, wat dus 
leidt tot een gevangenisstraf van maximum drie jaar of een geldboete. 
 

207. Ondanks het feit dat er drie wegen te bewandelen zijn om een persoon die seksuele 
handelingen met dieren stelt te veroordelen, zullen er veel gevallen aan bestraffing 
ontsnappen. Neem bijvoorbeeld een man die seks heeft met zijn hond in zijn huis. Het betreft 
een dier waarvan hijzelf eigenaar is, en het gebeurt op zijn eigen privégrondgebied. 
Vervolging op grond van huisvredebreuk en zaakbeschadiging is dus niet mogelijk. Het zal 

                                                 
257 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tierschg/gesamt.pdf (consultatie 28 oktober 2009). 
258 http://www.lawww.de/Library/stgb/123.htm, (consultatie 28 oktober 2009). “(1) Wer in die Wohnung, in die 

Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum 

öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis darin 

verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.” 
259 http://de.wikipedia.org/wiki/Sachbesch%C3%A4digung (consultatie 28 oktober 2009). 
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moeilijk aan te tonen zijn dat het dier pijn had of leed, en schade aan het dier is ook niet 
steeds aanwezig. Hieruit volgt dat het ook erg moeilijk zal zijn om zich te beroepen op de 
dierenbeschermingswet, en dat de betrokkene aldus ongestraft wegkomt met zijn daden. 
 
208. Opvallend is dat voorgaande Duitse regelgeving veel gelijkenissen vertoont met de 
regeling die aanvankelijk in Nederland van toepassing was. Zo kende Nederland ook een 
bestraffing van seks met dieren indien er sprake was van dierenmishandeling en beschadiging 
van andermans dier.  
Uit het voorgaande vloeit voort dat de problemen inzake bewijslast die vroeger in Nederland 
bestraffing in de weg stonden, gelijklopend zijn aan deze die huidig in Duitsland rijzen. 
Zoals hierboven uiteen gezet werd, is men in Nederland, ondermeer omwille van die zware 
bewijslast, overgegaan tot invoering van een expliciet verbod op bestialiteiten. 
Men kan zich dan ook de vraag stellen of voorgaande toestand in Duitsland gehandhaafd zal 
blijven, of men eerder, in navolging van Nederland, zal overgaan tot een herinvoering van een 
expliciete strafbaarstelling van geslachtsgemeenschap met dieren. 
 

6.4.3. Dierenpornografie 
 
209. In de Duitse regelgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen het verspreiden van 
dierenpornografisch materiaal en het privébezit ervan. 
 
§184a StGB bestraft met een gevangenisstraf tot drie jaar of met een geldboete, hij die: 
“[…] pornographische Schrifte, die Gewalttätigkeiten oder sexuelle Handlungen von 

Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben,  

1. verbreitet, 

2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder 

3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder 

auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 

oder Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

[…]”260 
 
Voorgaand artikel viseert aldus personen die dierenpornografische geschriften verspreiden. 
Ook de persoon die voorgaande materialen publiekelijk tentoonstelt, bekijkt, vertoont of op 
enige andere manier publiekelijk toegankelijk maakt, staat bloot aan een straf. Hier is aldus 
openbaarheid vereist. 
Tot slot heeft het artikel betrekking op iemand die pornografisch materiaal maakt, ontvangt, 
levert, in voorraad houdt, aanbiedt, aankondigt, aanprijst, importeert of exporteert om deze 
producten of producten die eruit voortvloeien te gebruiken of een gelijkaardig gebruik 
mogelijk te maken. 
 
Het betreft enkel de verspreiding en het maken van stukken die seksuele handelingen van 
mensen met dieren als voorwerp hebben, en niet het bezit ervan. Het loutere bezit van 
dierenpornografie is dus niet verboden, maar vereist is dat dit bezit zich beperkt tot de 
privésfeer. 
 
210. Het Amtsgericht te München heeft verduidelijkt wat onder het publiek verspreiden van 
(dieren)pornografische afbeeldingen moet worden verstaan.  

                                                 
260 http://bundesrecht.juris.de/stgb/__184a.html (consultatie 28 oktober 2009). 
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Er werd op gewezen dat niet is vereist dat materiële exemplaren worden verdeeld, maar dat 
het volstaat dat de beelden elektronisch werden opgeslagen en door de gebruiker opgeroepen 
en gevisualiseerd op het scherm kunnen worden. Hierbij is het zonder belang of de persoon 
die verspreidt, dit verspreiden al dan niet bewust doet. De verspreiding is publiek van zodra 
de verspreiding ontvangen kan worden door een uitgebreide kring van personen die niet 
onderling verbonden zijn via individuele of persoonlijke banden. 
Tot slot werd geoordeeld dat gegevens met bestiale pornografie een gevaar vormen waartegen 
de maatschappij en derden moeten beschermd worden.261 
 
6.4.4. Vergelijking met België 
 
211. Tussen de Belgische en de Duitse regelgeving zijn aldus twee verschillen op te merken. 
 
In de eerste plaats kent men in Duitsland, in tegenstelling tot in België, geen expliciete 
strafbaarstelling van bestialiteiten. Men kan wel op indirecte manier overgaan tot vervolging, 
maar zoals boven uiteengezet is het niet altijd even makkelijk om het bewijs van de 
constitutieve bestanddelen van de betrokken bepalingen te leveren.  
Indien men toch tot een veroordeling kan komen, liggen de maximumstraffen vervat in de 
Duitse regelgeving beduidend hoger dan deze die in ons land gelden. 
 
Ten tweede is in de Duitse wet het verspreiden en het produceren van dierenporno 
uitdrukkelijk verboden, maar het privébezit ervan niet.  
In België ontbreekt iedere regeling betreffende dierenpornografisch materiaal, wij dienen 
terug te vallen op de schending van de openbare orde en de goede zeden, wat een open norm 
inhoudt. Bij de bespreking van de problematiek rond dierenpornografie zijn we echter tot de 
vaststelling gekomen dat het maken en verspreiden van dierenporno in strijd is met de wetten 
op de openbare schennis van de goede zeden, het louter privébezit ervan niet. 
In beide landen is dus hetzelfde strafbaar, het verschil zit hem in de grond waarop men kan 
overgaan tot bestraffing: in Duitsland is er een vast criterium, in België een open norm. 
Een tweede verschil is de strafmaat: deze ligt in Duitsland merkelijk hoger dan in ons land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
261 Amtsgericht München 15 juli 1998, AM 1998 (weergave M.B.), 359. 
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6.5. Verenigd Koninkrijk 
 
6.5.1. Inleiding 
 
212. Na in te gaan op de regelingen die huidig gelden bij onze voornaamste buurlanden, lijkt 
het mij aangewezen continentaal Europa te verlaten en stil te staan bij de vraag hoe men in het 
Verenigd Koninkrijk staat tegenover bestialiteit en dierenporno. Het Verenigd Koninkrijk is 
één van de meest diervriendelijke landen van Europa. Het was hier dat de eerste 
dierenbeschermingswet ter wereld het licht zag: de Martin’s Act van 1822. In navolging 
hiervan werd in 1824 de RSPCA opgericht: Het Koninklijk Genootschap voor het Voorkomen 
van Wreedheid jegens Dieren.262  
 
Welke invloed heeft deze historisch verankerde genegenheid jegens dieren op de 
strafbaarstelling van bestialiteit en dierenpornografie in dit land?  
 
6.5.2. Seksuele betrekkingen met dieren 
 
213. Het Verenigd Koninkrijk stelt zich reeds lange tijd intolerant op tegenover personen die 
geslachtsgemeenschap hebben met dieren.  
Aanvankelijk kon men veroordeeld worden tot de doodstraf.263  
 
214. In 2003 werd overgegaan tot matiging van de strafmaat in de Sexual Offences Act 2003. 

In deze Act werden alle oude, afzonderlijke wetgevingen betreffende seksuele misdrijven 
samengebundeld en ging men over tot het moderniseren van de gebruikte terminologie. Ook 
maakte men gebruik van deze Act om verschillende nieuwe seksuele misdrijven in te voeren. 
De Act trad in werking op 1 mei 2004.264 
 
De strafbaarstelling van geslachtsgemeenschap tussen mens en dier is opgenomen in sectie 69 
van de Sexual Offences Act 2003: “Intercourse with an animal: 

(1) A person commits an offence if—  

(a) he intentionally performs an act of penetration with his penis,  

(b) what is penetrated is the vagina or anus of a living animal, and  

(c) he knows that, or is reckless as to whether, that is what is penetrated.  

(2) A person (A) commits an offence if—  

(a) A intentionally causes, or allows, A’s vagina or anus to be penetrated,  

(b) the penetration is by the penis of a living animal, and  

(c) A knows that, or is reckless as to whether, that is what A is being penetrated by.  

(3) A person guilty of an offence under this section is liable—  

(a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine 

not exceeding the statutory maximum or both;  

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 2 years.”265 
 
In het Verenigd Koninkrijk wordt aldus duidelijk aangegeven dat enkel penetratie strafbaar 
gesteld wordt. Het eerste lid viseert de penetratie van de anus of de vagina van een dier door 

                                                 
262 M. DEKKERS, Lief dier. Over bestialiteit, Amsterdam/Antwerpen, uitgeverij Contact, 223p., 206. 
263 http://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6filie (consultatie 23 november 2009). 
264 http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_Offences_Act_2003 (consultatie 23 november 2009).  
265 http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2003/ukpga_20030042_en_5#pt1-pb18-l1g69 (consultatie 23 november 
2009). 
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een man. Het tweede lid heeft betrekking op de gevallen waarin een man of een vrouw zich 
laat penetreren door een dier, zowel anaal als vaginaal.  
Men kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden en/of een 
boete bij veroordeling in kortgeding. Bij veroordeling naar aanleiding van een klacht, loopt de 
maximumgevangenisstraf op tot twee jaar. 
 
215. Opmerkelijk is dat de rechter het feit dat de betrokkene in isolatie leeft, kan aannemen 
als verzachtende omstandigheid. Indien de rechter tot de vaststelling komt dat de persoon 
omwille van het geïsoleerd karakter van zijn bestaan is overgegaan tot geslachtsgemeenschap 
met dieren, en niet louter omwille van verdorvenheid of slecht karakter, kan hij een lagere 
straf opleggen.266 
 
216. Deze strafbepaling is merkelijk anders dan de reeds besproken regelingen uit 
continentaal Europa.  
 
In tegenstelling tot de andere landen die voorzien in een expliciete strafbaarstelling, namelijk 
België, Frankrijk en Nederland maakt men in het Verenigd Koninkrijk geen gebruik van 
algemene termen zoals “seksuele betrekkingen”, “feiten van seksuele aard” of “ontuchtige 
handelingen”. Men gaat enkel “penetratie” verbieden. Door deze beperking van het materieel 
toepassingsgebied van sectie 69 van de Sexual Offences Act blijven heel wat handelingen met 
een seksuele connotatie in het V.K. principieel onbestraft, terwijl deze in de drie voorgaande 
landen wel strafbaar zullen zijn, zoals orale en manuele bevrediging.  
Zo werd recent een man die betrapt werd op het hebben van orale seks met een paard, niet 
veroordeeld tot gevangenisstraf. Hij viel namelijk niet onder sectie 69 van voorgaande Act, er 
was geen sprake van enige penetratie, de man had enkel zijn penis in de bek van het dier 
geplaatst.267 
 
We kunnen echter ook stellen dat door het feit dat men in het Verenigd Koninkrijk gebruik 
maakt van specifieke terminologie, er hier minder mate van discussie mogelijk is over de 
vraag of een seksuele handeling nu strafbaar is of niet. Er is penetratie, of er is geen 
penetratie. Het is zwart of wit, grijs is geen mogelijkheid.  
In België, Frankrijk en Nederland bestaat er door het gebruik van voormelde algemene 
terminologie geen eenduidig antwoord op de vraag of een bepaalde handeling nu een seksuele 
handeling is of niet. Het is aan de rechter om voorgaande begrippen in te vullen, rekening 
houdend met de in de huidige samenleving geldende opvattingen. Men kan aldus stellen dat er 
in deze drie landen minder rechtszekerheid is dan in het Verenigd Koninkrijk.  
 
Indien we echter de vergelijking maken met landen waar men enkel op indirecte manier kan 
overgaan tot vervolging van personen die overgaan tot copulatie met dieren, zoals Duitsland, 
zal de regeling uit sectie 69 makkelijker aanleiding geven tot veroordeling dan in Duitsland 
het geval is. Bestraffing wegens bestialiteit staat in het Verenigd Koninkrijk namelijk los van 
de vraag of er al dan niet dierenmishandeling was. Gevallen van copulatie met een dier die in 
Duitsland straffeloos blijven wegens het ontbreken van bewijs van dierenmishandeling, zullen 
in het Verenigd Koninkrijk wel gestraft worden. 
 

                                                 
266 http://www.sentencing-guidelines.gov.uk/docs/82083-COI-SCG_final.pdf, p. 101 (consultatie 23 november 
2009). 
267 http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1041163/2009/12/12/Bejaarde-man-ontloopt-celstraf-voor-
seks-met-paard.dhtml (consultatie 12 december 2009). 
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217. Het is aldus niet mogelijk een rechtlijnig antwoord te geven op de vraag of dit 
Angelsaksisch land een strengere of soepelere regeling betreffende bestialiteit heeft dan de 
besproken Europese landen. Alles hangt af van het land waarmee men vergelijkt. 
 
6.5.3. Dierenpornografie 
 
218. In het Verenigd Koninkrijk werd in 2008 het verbod op dierenporno ingevoerd bij de 
Criminal Justice and Immigration Act 2008.

268
 Deze Act trad in werking op 26 januari 

2009269. 
 
219. In sectie 63 van deze wet wordt een nieuw misdrijf ingevoerd, namelijk het bezit van 
extreme pornografische afbeeldingen. 
Deze sectie toont nog maar eens aan dat men in het Verenigd Koninkrijk geen gebruik maakt 
van vage terminologie. Er wordt duidelijk omschreven wat men verstaat onder pornografie, 
wat onder de noemer ‘afbeeldingen’ valt,…  
In het kader van dit onderzoek is vooral van belang van naderbij te bekijken wat men verstaat 
onder een ‘extreme afbeelding’.  
 
Subsectie 6 van sectie 63 stelt dat een extreme afbeelding een afbeelding is die erg 
beledigend, walgelijk of van enige obscene aard is, alsook al de afbeeldingen van handelingen 
die vallen onder subsectie 7. 
Subsectie 7 bepaalt: “An image falls within this subsection if it portrays, in an explicit and 

realistic way, any of the following—  

(a) an act which threatens a person’s life,  

(b) an act which results, or is likely to result, in serious injury to a person’s anus, breasts or 

genitals,  

(c) an act which involves sexual interference with a human corpse, or  

(d) a person performing an act of intercourse or oral sex with an animal (whether dead or 

alive),  

and a reasonable person looking at the image would think that any such person or animal 

was real.”270 
 
220. Enkel het bezit van dergelijke afbeeldingen zijn strafbaar gesteld, het produceren of 
verspreiden ervan niet.  
 
221. Opmerkelijk is dat deze sectie een ruimere categorie van seksuele handelingen viseert 
dan sectie 69 van de Sexual Offences Act 2003. Orale seks met een dier bijvoorbeeld, is niet 
strafbaar op grond van de Sexual Offences Act, maar het bezitten van beelden houdende deze 
daden is wel strafbaar op grond van de Criminal Justice and Immigration Act.  
Men viseert ook afbeeldingen waar een persoon seks heeft met een niet bestaand dier, maar 
waarvan ieder redelijk persoon denkt dat het dier wel echt is. Men kan hier bij denken aan 
afbeeldingen die ‘gefotoshopt’ zijn. 
 
222. Personen die veroordeeld worden voor het bezit van dierenpornografie riskeren een 
maximumgevangenisstraf van twee jaar.271 

                                                 
268 http://en.wikipedia.org/wiki/Zoosexuality_and_the_law (consultatie 24 november 2009). 
269 http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_Justice_and_Immigration_Act_2008#Extreme_pornographic_images 
(consultatie 24 november 2009). 
270 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080004_en_9#pt5-pb1-l1g63 (consultatie 24 november 
2009). 
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223. Hierboven werd vermeld dat de wet het verspreiden en produceren van dierenporno niet 
strafbaar stelt. Wat echter erg opmerkelijk is, is dat de rechtspraak in het Verenigd Koninkrijk 
evenwel een steentje kan bijdragen tot het tegengaan van deze productie en distributie.  
Indien een persoon activiteiten stelt die een inbreuk inhouden op sectie 69 van de Sexual 

Offences Act, en hij deze activiteiten opneemt en/of video’s of foto’s ervan verspreidt, kan de 
rechter dit feit aannemen als een verzwarende omstandigheid bij veroordeling op grond van 
sectie 69 van de Sexual Offences Act.272  
Men kan dus enkel optreden tegen het maken en verspreiden van afbeeldingen houdende 
penetratie van of door een dier. Productie en distributie van afbeeldingen houdende andere 
seksuele handelingen, blijven vrij van enige bestraffing. 
 
224. Hoewel deze strafwettelijke bepaling nog maar recent in werking is getreden, wordt er 
erg veel gebruik van gemaakt. Vaak komt men het bezit van dierenporno op het spoor bij 
onderzoek naar andere misdaden, bijvoorbeeld drugshandel, maar dit houdt de politionele 
overheden niet tegen om de betrokkene tegelijk te vervolgen voor drugshandel, en voor het 
bezit van dierenpornografisch materiaal.273 
 
6.5.4. Vergelijking met België 
 
225. Zowel in België als in het Verenigd Koninkrijk is voorzien in een expliciete 
strafbaarstelling van bestialiteiten.  
Hoger werd evenwel opgemerkt dat de Belgische regelgeving een ruimere categorie van 
gedragingen viseert dan in het V.K. het geval is. In ons land zal men dus in meer gevallen 
kunnen optreden tegen personen die seksuele handelingen met dieren plegen. 
In de gevallen waarin men in het Verenigd Koninkrijk wel kan vervolgd worden, staat men 
echter bloot aan hogere maximumstraffen dan in België. 
We kunnen aldus stellen dat de kans op bestraffing in België hoger ligt dan in het Verenigd 
Koninkrijk, maar dat men er in ons land met een lagere straf van af komt. 
 
226. Wat betreft dierenporno zijn de Belgische en de Engelse regelgeving elkaars 
spiegelbeeld. 
In België bestaat er geen expliciet verbod op het bezitten, produceren of verspreiden van 
dierenpornografie, maar op grond van de wetten betreffende openbare schennis van de goede 
zeden is het produceren en verspreiden van dierenpornografisch materiaal strafbaar, het 
privébezit ervan niet. 
In het Verenigd Koninkrijk bestaat er wel een expliciet verbod, maar dit enkel wat betreft het 
bezitten van dierenpornografie. Het maken en verspreiden van dit materiaal wordt niet bij wet 
strafbaar gesteld. De rechter heeft in dit laatste geval wel de mogelijkheid om de productie en 
distributie van afbeeldingen houdende penetraties tegen te gaan door het opleggen van 
zwaardere straffen door toepassing van het systeem van de verzwarende omstandigheden. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
271 Sectie 67 Criminal Justice and Immigration Act 2008, 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080004_en_9#pt5-pb1-l1g63 (consultatie 24 november 2009). 
272 http://www.sentencing-guidelines.gov.uk/docs/82083-COI-SCG_final.pdf, p. 101. (consultatie 23 november 
2009). 
273 http://www.theregister.co.uk/2009/09/29/newcastle_sentencing/ ; 
http://www.theregister.co.uk/2009/06/16/extreme_pr0n_convictions/ (consultatie 24 november 2009). 
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6.6. Verenigde Staten van Amerika 
 
6.6.1. Inleiding 
 
227. De Verenigde Staten van Amerika is een land met veel invloed op de rest van de wereld. 
Het vervult op vele vlakken een leidinggevende functie. Nieuwe ontwikkelingen die zich 
voordoen in dit land, komen vaak overgevlogen naar de westerse wereld en worden hier gretig 
overgenomen. 
 
Juist omwille van deze invloed, en van de dominante positie van dit land lijkt het mij 
aangewezen kort de aandacht te vestigen op de regelgeving in de Verenigde Staten 
betreffende bestialiteiten en dierenpornografie. 
 
6.6.2. Strafbaarstelling van bestialiteit op zich? 
 
228. De algemene strafbaarstelling van bestialiteit wordt niet bepaald op federaal niveau. 
Omtrent deze materie bestaat er slechts één federale wet, namelijk de ‘Sodomy Law’. Deze 
wet bevindt zich in de ‘Military Code’. De wet bepaalt in § 925: “Any person subject to this 

chapter who engages in unnatural carnal copulation with an animal is guilty of sodomy”.274 
Deze bepaling is echter enkel van toepassing op de militaire staf. 
 
Wat de algemene sanctionering van bestialiteit betreft, beschikken de verschillende staten ter 
zake over autonomie. Hierdoor is er op het vlak van de al dan niet strafbaarheid van coïtus 
met dieren in de Verenigde Staten geen enkele sprake van rechtseenheid. Iedere staat bepaalt 
afzonderlijk of bestialiteit illegaal is of niet, en indien wel, welke de toepasselijke strafmaat 
is.275 
 
229. In 30 staten is bestialiteit expliciet verboden in ‘State Bestiality Laws’. Men kan in deze 
staten twee groepen onderscheiden. 
 
De eerste groep van 13 staten stelt seks met dieren strafbaar als ‘misdemeanour’ of 
overtreding. Het betreft California, Iowa, Maine, Maryland, Minnesota, Missouri, Nebraska, 
New York, North Dakota, Oregon, Pennsylvania, Utah en Wisconsin.276 
In de staat Pennsylvania werd recent nog toepassing gemaakt van de daar geldende Bestiality 

Law. Een vrouw werd gearresteerd nadat haar vriend aan de politie meedeelde dat zij seks had 
met hun hondjes. Verder had ze ook geslachtsgemeenschap met paarden en varkens. Ze staat 
terecht wegens bestialiteit.277 
 
In de tweede groep van 17 staten wordt de voorkeur gegeven aan de kwalificatie als ‘felony’ 
of zware misdaad. Hier betreft het de staten Arizona, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, 
Indiana, Kansas, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Rhode Island, South 
Carolina, South Dakota, Tennessee, Virginia en Washington.278 
Ook hier kunnen we verwijzen naar een recent toepassingsgeval. In Washington werd in april 
2010 een netwerk rond dierenseks blootgelegd. Dieren werden in erbarmelijke stallen ter 

                                                 
274 http://www.animallaw.info/articles/ovuszoophilia.htm (consultatie 24 november 2009). 
275 http://www.animallaw.info/articles/ovuszoophilia.htm (consultatie 24 november 2009). 
276 http://en.wikipedia.org/wiki/Zoosexuality_and_the_law#  (consultatie 24 november 2009). 
277 http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1099438/2010/04/29/Vrouw-had-seks-met-paard-varken-
hond-en-mannen.dhtml (consultatie 2 mei 2010). 
278 http://en.wikipedia.org/wiki/Zoosexuality_and_the_law  (consultatie 24 november 2009).  
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beschikking gesteld van sekstoeristen. Eén van deze toeristen werd gearresteerd en 
veroordeeld tot gevangenisstraf wegens het schuldig zijn aan geweldplegingen op dieren in de 
vorm van bestialiteiten.279 
 
230. Arkansas, Montana en North Carolina hadden oorspronkelijk wetten die bestialiteit 
verboden, maar deze zijn ongrondwettelijk bevonden en aldus opgegeven. Hierdoor kan men 
stellen dat seks met dieren in deze drie staten legaal is.280 
 
231. In de overige 17 staten281 is het hebben van seksuele betrekkingen met dieren niet 
expliciet strafbaar gesteld. Maar dit gebrek aan expliciete strafbaarstelling heeft niet tot 
gevolg dat het hebben van geslachtsgemeenschap met dieren in deze staten legaal is. In de 
meeste gevallen zal men overgaan tot toepassing van de wetten tegen dierenmishandeling.  
Dit werd bevestigd in de zaak State vs Mitchell in 2004. Een man uit Florida werd betrapt op 
het hebben van seks met een hond. Florida behoort niet tot de lijst van staten waar bestialiteit 
strafbaar is, maar de rechter besloot dat dit punt geen reden is om de man te laten vrijuit gaan. 
Er werd beroep gedaan op de ‘animal cruelty statutes’. Op grond van deze wetten tegen 
dierenmishandeling werd de man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 
vijf jaar en tot het ondergaan van een verplicht psychologisch onderzoek. Verder werd hem 
het verbod opgelegd om tijdens zijn voorwaardelijke straf enig dier te houden, en mocht hij 
zonder toezicht geen enkel contact hebben met andermans dieren.282 
 
6.6.3. Dierenpornografie 
 
232. De vraag of het produceren en verspreiden van dierenporno strafbaar is of niet, hangt af 
van de uitkomst van de Miller Test.

283 Deze test werd in 1973 ontwikkeld in de zaak Miller vs 

California, en wordt algemeen uitgevoerd op pornografisch materiaal. De test wordt 
gehanteerd door de Surpreme Court om te beslissen of bepaalde pornografische beelden, 
waaronder dus ook dierenpornografisch materiaal, al dan niet obsceen zijn. Indien ze obsceen 
bevonden worden, kunnen ze verboden worden, en worden ze aldus niet beschermd door de 
vrijheid van meningsuiting die ingebed ligt in het eerste amendement.284 
 
De Miller Test bestaat uit het onderzoeken van drie zaken:285 

1. Of de gemiddelde persoon, gebruikmakend van de eigentijdse 
gemeenschapsstandaarden, vindt dat het werk, in zijn geheel bekeken, seksuele 
lust opwekt. 

2. Of het werk op een openlijke en zichtbaar aanstootgevende manier seksueel gedrag 
of excretie afbeeldt of beschrijft. Wat onder ‘seksueel gedrag’ en ‘excretie’ moet 
begrepen worden, wordt specifiek gedefinieerd door het toepasselijke statenrecht. 

                                                 
279 http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1093870/2010/04/16/Gewezen-miljonair-runde-
seksboerderij-in-Amerikaanse-bossen.dhtml (consultatie 2 mei 2010). 
280 http://en.wikipedia.org/wiki/Zoosexuality_and_the_law  (constatue 24 november 2009). 
281 Alabama, Alaska, Colorado, Connecticut, Florida, Hawaii, Kentucky, Louisiana, Nevada, New Hampshire, 
New Jersey, New Mexico, Ohio, Texas, Vermont, West Virginia, Wyoming. 
282 M., VERZANDVOORT, De zondebok. Een scriptie over de problematiek van bestialiteit en strafbaarstelling, 

onuitg., scriptie in de Strafrechtswetenschappen Universiteit Tilburg, 2006, p. 39; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoosexuality_and_the_law , http://www.pet-abuse.com/cases/2206/FL/US/1 
(consultatie 24 november 2009). 
283 http://en.wikipedia.org/wiki/Zoosexuality_and_the_law  (consultatie 24 november 2009). 
284 http://en.wikipedia.org/wiki/Miller_test (consultatie 24 november 2009). 
285 http://en.wikipedia.org/wiki/Miller_test  (consultatie 22 maart 2010). 
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3. Of het werk, in zijn geheel bekeken, ernstige literaire, artistieke, politieke of 
wetenschappelijke waarde, ontbeert. 

 
Het werk is pas obsceen, en kan verboden worden, wanneer alle drie de onderzoeksvragen 
positief beantwoord worden. Indien men, niettegenstaande het uitgesproken verbod, toch 
dergelijk werk maakt, verkoopt of op enige andere wijze verspreid, is men strafbaar. 
 
Er is dus geen eenduidig antwoord te formuleren op de vraag of het maken en verspreiden van 
dierenporno strafbaar is of niet. Alles hangt af van de uitkomst van de Miller Test.  
 
233. Het bezit van dierenporno daarentegen valt niet onder voorgaande test. In de meeste 
gevallen is het louter privébezit legaal.  
Maar: transport van dierenpornografie over de staten heen, en import van dergelijk materiaal, 
is een overtreding, zelfs al is het voor persoonlijk gebruik!286  
 
6.6.4. Vergelijking met België 
 
234. Een algemene vergelijking van België met de Verenigde Staten is moeilijk te maken.  
 
235. Wat betreft bestialiteit op zich kan besloten worden dat in de staten waar een expliciete 
strafbaarstelling geldt, maar ook in de staten waar men zich beroept op de wetten betreffende 
dierenmishandeling, de straffen over het algemeen hoger liggen dan bij ons.287 
 
236. Op het vlak van de regeling betreffende de dierenpornografie, speelt in de Verenigde 
Staten de rechtspraak een erg belangrijke rol. Er bestaat geen enkele wettelijke basis omtrent 
de problematiek van dierenporno. Het is het door de Surpreme Court ontwikkelde criterium 
vervat in de Miller Test, dat bepaalt of het maken en verspreiden van dierenporno kan 
verboden worden of niet.  
In België bestaat er wel een wettelijke basis voor de bestraffing van dierenpornografie. Het 
maken en verspreiden van dierenpornografisch materiaal kan bij ons gesanctioneerd worden 
door de overtreding van de wetten betreffende de goede zeden. We hebben gezien dat de 
wetgever echter geen definitie heeft gegeven van het begrip ‘goede zeden’. Het is een begrip 
dat aan evolutie onderhevig is, en het behoort tot de discretionnaire bevoegdheid van de 
rechter om het in te vullen. Ook bij ons is dus een belangrijke rol weggelegd voor de 
rechtspraak. Het is de rechter die dient te oordelen of het schaamtegevoel van de doorsnee 
burger al dan niet geschonden werd, en hij moet zich bij dit onderzoek laten leiden door de 
zedelijkheidsopvattingen die in de gemeenschap gelden.  
 
Het onderzoek die de Amerikaanse en de Belgische rechter dienen te voeren loopt aldus 
grotendeels gelijk. De criteria die de Miller Test voorop stelt komen grosso modo overeen met 
deze die door de Belgische rechtspraak ontwikkeld werden teneinde de strijdigheid met de 
goede zeden te beoordelen. Het betreft in beide gevallen een prikkeling van de seksualiteit op 
een openbare een aanstootgevende wijze. Ook het derde criterium van de Miller Test, het 
ontbreken van enige literaire, artistieke, politieke of wetenschappelijke waarde, is een toetsing 
die in België niet onbekend is. De Belgische rechter dient namelijk in sommige gevallen te 
onderzoeken of er geen dergelijke schulduitsluitingsgronden aanwezig zijn. 

                                                 
286 http://en.wikipedia.org/wiki/Zoosexuality_and_the_law  (consultatie 22 maart 2010). 
287 Zo is in bepaalde staten een gevangenisstraf van vijf jaar bepaald, In andere staten loopt deze straf op van 
minstens zeven tot maximum twintig jaar. Zie http://www.animallaw.info/articles/ovuszoophilia.htm voor de 
verschillende straffen die van toepassing zijn in de verschillende staten. 
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Naar mijn mening zal, gezien de bovenvermelde vaststelling, de uitkomst van de beoordeling 
van het al dan niet strafbaar karakter van de productie en distributie van dierenporno in de 
Verenigde Staten in 99% van de gevallen gelijk zijn als in België, namelijk strafbaarheid. 
 
Wat het privébezit van dierenporno betreft hebben we gezien dat de situatie in de V.S in de 
meeste staten gelijk is met die in België, namelijk legaliteit. 
Maar een belangrijk verschil is dat in de V.S import van dergelijk materiaal voor een 
privécollectie toch illegaal is, terwijl dit bij ons niet het geval is. 
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6.7. Algemene vergelijking tussen de Belgische wetgeving en de buitenlandse 
regelgevingen en tussen de buitenlandse regelgevingen onderling 
 
6.7.1. De verschillende regelgevingen tegenover elkaar geplaatst 
 
237. Uit een onderzoek naar de wijze waarop zowel de Belgische als de buitenlandse 
wetgever omgaan met de probleemstellingen inzake bestialiteit en dierenpornografie, kunnen 
we afleiden dat er geen sprake is van een consensus omtrent de manier waarop tegen deze 
fenomenen wordt opgetreden. 
Wel hebben alle onderzochte landen met elkaar gemeen dat seks met dieren en dierenporno in 
hun respectievelijke samenlevingen niet aanvaard of getolereerd wordt. Alle landen zijn 
derhalve overgegaan tot de strafbaarstelling van deze twee fenomenen.288 
Deze strafbaarstelling wordt echter in de besproken landen op een verschillende manier 
ingevuld. Zo bestaan er onderscheiden strafmaten, opteert men in het ene land voor een 
directe strafbaarstelling en in het andere voor een indirecte, of nog kiest men voor een vage 
dan wel voor een duidelijk omschreven wetsbepaling. Ook wordt de strafbaarstelling in niet 
alle landen op dezelfde plaats ingeschreven. 
 
In wat volgt wordt stilgestaan bij deze vier onderscheiden. De verschillende landen worden 
tegenover elkaar geplaatst, en er zal aandacht besteed worden aan de vraag in welke mate de 
Belgische wetgeving overeenstemt met, dan wel afwijkt van de buitenlandse wetten. 
 
6.7.1.1. De strafmaat 

 
238. Uit voorgaand onderzoek kunnen we afleiden dat de Belgische wetgeving, zowel voor 
wat betreft seks met dieren als dierenpornografie, merkelijk veel minder streng is dan de 
behandelde buitenlandse regelgevingen.  
 
Waar de maximumstraf voor bestialiteit in België drie maanden gevangenisstraf en een 
geldboete tot € 1000 bedraagt, zien we dat in het buitenland dat maximum overal hoger ligt. 
De maximale gevangenisstraffen variëren van anderhalf jaar in Nederland, tot twee jaar in 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en, afhankelijk van de ingeroepen bepaling, zelfs tot 
drie jaar in Duitsland. Wat de geldboetes betreft, kunnen deze in Nederland en Frankrijk 
oplopen tot respectievelijk € 18500 en € 30000. 
 
Wat betreft dierenpornografie bedragen de maximumstraffen ook in het buitenland meer dan 
deze in België. In het V.K. loopt de gevangenisstraf op tot twee jaar, in Duitsland tot drie jaar. 
Enige nuance moet gemaakt worden betreffende het produceren, distribueren en bezitten van 
dergelijke pornografie in Nederland buiten enige beroepsactiviteit om. In dit geval zijn de 
gevangenisstraffen even hoog, namelijk een maximum van zes maanden, maar toch ligt de 
geldboete in Nederland merkelijk hoger dan deze die in ons land is voorzien. Indien deze 
handelingen gesteld worden in het kader van een beroepsactiviteit loopt de gevangenisstraf 
wel op tot een maximum van een jaar. 
 
 
 

                                                 
288 Een uitzondering op deze regel vormen de Amerikaanse staten Arkansas, Montana en North Carolina, waar 
uit de ongrondwettelijkheid van hun wetten tegen bestialiteit wordt afgeleid dat seks met dieren in deze drie 
staten legaal is. 
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239. Voorgaande vaststelling betreft de straffen in abstracto. 
Wat de in concreto opgelegde straffen betreft, is het mogelijk dat deze meer naar elkaar toe 
groeien. Deze vaststelling is echter moeilijk te maken gezien de grote marges waarover de 
nationale rechters beschikken, en de geringe openbaarheid en bereikbaarheid van buitenlandse 
gerechtelijke uitspraken. De afwezigheid van enige Belgische rechterlijke uitspraak 
betreffende bestialiteit draagt ook bij tot deze vaststelling. 
 
6.7.1.2. Directe en indirecte strafbaarstellingen 

 

240. Uit voorgaand onderzoek blijkt dat de sanctionering van bestialiteit en dierenpornografie 
op tweeërlei aard kan gebeuren: op een directe of op een indirecte manier.  
Met een directe strafbaarstelling wordt een expliciete strafbaarstelling bedoeld: er bestaat een 
wetsbepaling die uitdrukkelijk stelt dat seks met dieren of de handel in of het bezit van 
dierenporno strafbaar is.  
Ingeval van een indirecte strafbaarstelling bestaat dergelijke wetsbepaling niet, maar wordt de 
strafbaarheid van voorgaande gedragingen afgeleid uit andere wetsartikelen. 
 
241. Inzake de criminalisering van bestialiteit valt op te merken dat enkel Duitsland en een 
minderheid van de staten van de Verenigde Staten van Amerika geopteerd hebben voor een 
indirecte strafbaarstelling. In beide gevallen dient men de strafbaarheid van bestialiteit af te 
leiden uit de wetten betreffende de dierenmishandeling. De Duitse wetgeving biedt tevens een 
ruimere bestraffingsmogelijkheid dan de betrokken Amerikaanse, aangezien men in dit land 
ook beroep kan doen op huisvredebreuk en zaakbeschadiging. 
De andere onderzochte landen, namelijk België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en de overgrote meerderheid der staten van de V.S., hanteren wetsbepalingen die 
uitdrukkelijk stellen dat bestialiteit verboden is. Maar niettegenstaande deze 
gemeenschappelijke voorkeur voor een directe strafbaarstelling, bestaan nog onderlinge 
verschillen tussen de wetsbepalingen van deze landen. Een groot verschilpunt betreft de wijze 
waarop men de strafbare handelingen omschrijft.289 
 
De Belgische wetgeving ligt wat betreft de expliciete strafbaarstelling van bestialiteit dus in 
de lijn van de werkwijze die de meerderheid van de buitenlandse wetgevers volgt. 
 
242. Wat dierenpornografie betreft, krijgen we een ander beeld. Waar ingeval van bestialiteit 
België, Frankrijk en het overgrote deel van de Verenigde staten opteerden voor een directe 
strafbaarstelling, wordt in deze landen voor dierenporno niet in een soortgelijke regeling 
voorzien. In België valt men terug op de regeling betreffende de goede zeden, in Frankrijk 
valt men terug op de notie ‘la décence’ en in de Verenigde Staten op de Miller-test. 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk kennen wel een directe strafbaarstelling van 
dierenpornografie. Ook Duitsland voorziet, in tegenstelling tot wat we gezien hebben bij de 
beteugeling van bestialiteit, in een expliciet verbod op dierenpornografie. 
 
We kunnen stellen dat de Belgische regelgeving op het punt van de bestraffing van 
dierenpornografie niet radicaal ingaat tegen de buitenlandse tendensen. We sluiten aan bij de 
methoden die in Frankrijk en de V.S. aangewend worden. 
 
 
 

                                                 
289 Hier wordt in een volgend punt verder op ingegaan. 
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243. Persoonlijk vind ik directe of expliciete strafbaarstellingen, zowel van bestialiteit als van 
dierenpornografie beter dan indirecte. Wetsbepalingen die uitdrukkelijk aangeven dat iets 
strafbaar is, zonder dat je deze strafbaarheid moet gaan afleiden uit andere wetsartikelen, 
komen de rechtszekerheid enkel ten goede. Ook wordt zo grotendeels verholpen aan de 
bewijsproblemen die rijzen bij de impliciete strafbaarstellingen. Deze problemen werden 
aangetoond bij de bespreking van de oorspronkelijke situatie in België en Nederland, en de 
huidige regelgeving in Duitsland.  
Een nadeel is wel dat een groot aantal landen die opteren voor een directe strafbaarstelling aan 
de grotere mate van rechtszekerheid onmiddellijk afbreuk doen door het gebruik van vage 
terminologie. Op deze problematiek van vage terminologieën wordt in het volgend punt 
dieper ingegaan. 
 
6.7.1.3. Vage versus duidelijk omschreven strafbepalingen 

 
244. Uit voorgaand onderzoek kunnen we afleiden dat bij het creëren van een strafbaarstelling 
de wetgever kan opteren voor een duidelijke en precieze omschrijving van de strafbare 
gedragingen, of voor een vage terminologie, die derhalve door de rechter zal moeten ingevuld 
worden. 
 
245. Wat bestialiteit betreft, is er slechts één land waar de wetgever een precieze omschrijving 
van het strafbaar feit in de wet opneemt. In het Verenigd Koninkrijk wordt enkel penetratie 
bestraft, waarbij de wetgever duidelijk stelt dat dit zowel gaat om menselijke als dierlijke 
penetratie. 
De Belgische wetgever daarentegen besloot het hebben van “seksuele betrekkingen” met 
dieren te sanctioneren, terwijl men in Nederland het gebruik van de woorden “ontuchtige 
handelingen” voorstond. De Franse regelgeving spreekt dan weer van “feiten van seksuele 
aard”. Gezien deze ruime en vage bewoordingen behoort het tot de taak van de rechter er 
invulling aan te geven. 
In Duitsland tot slot, bestaat geen dergelijke terminologie, gezien de afwezigheid van een 
expliciete strafbaarstelling. 
 
Op dit gebied kunnen we dus stellen dat ons art. 35, 9° dierenwelzijnswet in geen enkele mate 
gebruik maakt van een revolutionaire of unieke wijze van omschrijving van het strafbaar feit. 
Het gebruik van een vage strafbepaling sluit aan bij de techniek die door onze buurlanden 
aangewend wordt.290 
 
Bij de bespreking van de regeling betreffende bestialiteit in het Verenigd Koninkrijk werd 
reeds een vergelijking gemaakt tussen deze werkwijze en deze in België, Nederland, Frankrijk 
en Duitsland.291 Er werd gewezen op het voordeel van dergelijke duidelijke omschrijving, 
namelijk de grotere rechtszekerheid en de geringe kans op discussies betreffende de al dan 
niet strafbaarheid van een bepaalde handeling. Een nadeel is dat er minder gedragingen 
strafbaar zijn dan bij het gebruik van vage terminologie en er zo in mindere mate bescherming 
van het welzijn der dieren voorhanden is. 
 
 
 

                                                 
290 In een volgend hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag wat het begrip ‘seksuele betrekkingen’ in onze 
strafbepaling concreet inhoudt. 
291 Zie supra randnummer 216. 
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246. Ook wat de strafbaarstelling van dierenpornografie betreft wordt vaak gebruik gemaakt 
van vage bewoordingen. In Nederland komt het onduidelijke begrip ‘ontuchtige handelingen’ 
eveneens voor in het artikel dat handelingen betreffende dierenporno sanctioneert. De Duitse 
wetgever heeft het over pornografie houdende ‘seksuele handelingen van mensen met dieren’.  
In het Verenigd Koninkrijk worden afbeeldingen van ‘daden van gemeenschap of orale seks 
met een dier’ geviseerd. De terminologie ‘daden van gemeenschap’ kan eventueel aanleiding 
geven tot interpretatie.  
In de landen zonder expliciete strafbaarstelling (België, Frankrijk en de Verenigde Staten) 
ontbreekt uiteraard ook enige duidelijke omschrijving van wat precies strafbaar is, en is het de 
taak van de rechter hierover te oordelen. 
 
Ook op dit gebied kunnen we stellen dat onze manier van beteugeling van dierenpornografie 
mooi aansluit bij de buitenlandse tendens om gebruik te maken van vage wetsbepalingen. 
 
6.7.1.4. De plaats van de strafbaarstelling 

 

247. Wat betreft de plaats waar de expliciete strafbaarstellingen van bestialiteit zijn 
ingeschreven, valt een groot verschil op te merken tussen België en de andere onderzochte 
landen die opteerden voor een directe strafbaarstelling. 
 
In Nederland ziet men bestialiteit als een aantasting van de in dit land geldende opvattingen 
betreffende zedelijkheid en seksualiteit. Derhalve werd het verbod op bestialiteit ingeschreven 
in het strafwetboek bij alle andere misdrijven tegen de zeden. Ook in het Verenigd Koninkrijk 
ziet men bestialiteit in de eerste plaats als een seksueel misdrijf. Deze visie werd bevestigd 
door het feit dat de strafbare gedraging werd opgenomen in de Sexual Offences Act, een soort 
seksueel strafwetboek. 
Ook in Frankrijk werd bestialiteit opgenomen in het daar geldende strafwetboek. Het misdrijf 
werd hier, in tegenstelling tot de twee vorige landen, echter niet ondergebracht onder de 
seksuele misdrijven, doch wel onder een afzonderlijk hoofdstuk betreffende 
dierenmishandeling. In dit land ziet men bestialiteit dus in de eerste plaats als een wreedheid 
jegens dieren. 
 
In België werd het verbod op bestialiteit, in tegenstelling tot de drie voorgaande landen die 
ook kozen voor een directe strafbaarstelling, niet ingeschreven in ons strafwetboek. Onze 
wetgever zag seks met dieren, net als de Franse wetgever, in de eerste plaats als een vorm van 
dierenmishandeling, en schreef het verbod op bestialiteit bijgevolg in in de dierenwelzijnswet. 
 
248. Inzake de illegaliteit van dierenpornografie kunnen we afleiden dat alle landen, 
waaronder België, ongeacht of zij dit fenomeen direct dan wel indirect sanctioneren, 
opteerden voor een inschrijving van de strafbare gedragingen in hun strafwetboek. 
Een uitzondering betreft de Verenigde Staten, waar de strafbaarstelling van dierenpornografie 
zijn oorsprong vindt in de door de rechtspraak gecreëerde Miller-test. 
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6.7.2. Schematisch overzicht 
 
249. Teneinde een overzicht te kunnen houden van de verschillende systemen die in de 
besproken landen worden aangewend om op te treden tegen bestialiteit en dierenpornografie, 
wordt wat hierboven uiteengezet werd in een samenvattend schema gegoten. Per misdrijf 
wordt weergegeven of het betrokken land gebruik maakt van een directe dan wel een indirecte 
strafbaarstelling, wat werd aangenomen als een strafbare gedraging, op welke grond deze 
gedragingen strafbaar zijn en wat de strafmaat is. 
 
 
250. Voor de strafbaarstelling van seks met dieren komen we tot volgend resultaat: 
 
LAND EXPLICIETE 

STRAFAARSTELLING  VAN 

BESTIALITEIT 

 

INDIRECTE 

BESTRAFFING VAN 

BESTIALITEIT 

BELGIË JA: art. 35, 9° dierenwelzijnswet. 
(seksuele betrekkingen) 
 
Straf: één maand tot drie maanden 
gevangenisstraf + boete € 26 -       
€ 1000. 
Verdubbeling bij recidive binnen 
de drie jaar. 
 

NEE 

NEDERLAND JA: art. 254 Sr.  
(ontuchtige handelingen) 
 
Straf: ten hoogste een jaar en zes 
maanden gevangenisstraf + boete 
van de vierde categorie. ( € 7400 - 
€ 18500) 
 

NEE 

DUITSLAND NEE JA: Drie gronden: 
 
- dierenmishandeling: §1 
Tierschutzgesetz: maximum 
drie jaar gevangenisstraf 
 
- huisvredebreuk: §123 StGB: 
maximum een jaar 
gevangenisstraf. 
 
- zaakbeschadiging: §303 
StGB: maximum 3 jaar 
gevangenisstraf. 
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FRANKRIJK JA: art. 521-1 Code Pénal. 
(feiten van seksuele aard) 
 
Straf: twee jaar gevangenisstraf + 
boete € 30000. 
Bijkomende straf: verbod om 
dieren te bezitten, definitief of 
voorlopig + verbod om bepaalde 
activiteiten uit te oefenen. 
 

NEE 

VERENIGD 
KONINKRIJK 

JA: sectie 69 Sexual Offences Act 

2003. 

Enkel penetratie is strafbaar! 
 
Straf:  
- Bij kortgeding: maximum zes 
maanden gevangenisstraf. 
- Op grond van een klacht: 
maximum twee jaar 
gevangenisstraf. 
 

NEE 

VERENIGDE 
STATEN VAN 
AMERIKA 

JA: in 30 staten, als misdemeanour 

of als felony. 

 
Maximumstraf is afhankelijk van 
staat tot staat. 
 

JA: in 17 staten op grond van 
dierenmishandeling. 
 
Maximumstraf is afhankelijk 
van staat tot staat. 
 

 
 
251. Wat betreft de bestraffing van dierenpornografie komen we tot volgend schema: 
 
LAND EXPLICITIETE 

STRAFBAARSTELLING VAN 

DIERENPORNO 

 

INDIRECTE 

BESTRAFFING VAN 

DIERENPORNO 

BELGIË NEE JA: op grond van strijdigheid 
met de openbare orde en de 
goede zeden: art. 383 ev. Sw. 
 
- Strafbaar: het maken en 
verspreiden van dierenporno: 
acht dagen tot zes maanden 
gevangenisstraf + boete € 26 -
€ 500. Strafverzwaring voor 
de maker van de afbeelding. 
 
- NIET strafbaar: privébezit. 
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NEDERLAND JA: art. 254a Sr. 
 
Strafbaar: zowel het produceren, 
verspreiden als bezit. 
Maximum zes maanden 
gevangenisstraf + boete derde 
categorie. (€ 3700 - € 7400). 
Maximum een jaar gevangenisstraf 
+ boete vierde categorie indien het 
een beroepsactiviteit is. 
 

NEE 

DUITSLAND JA: §184a StGB. 
 
Strafbaar: produceren en 
verspreiden van dierenporno. 
Maximum drie jaar 
gevangenisstraf. 
 
NIET strafbaar: privébezit. 
 

NEE 

FRANKRIJK NEE JA: Art. R.624-2 Code Pénal: 
‘la diffusion de messages 

contraires à la décence’. 

 

Strafbaar: verspreiden van 
dierenporno. 
Onduidelijkheid wat betreft 
het maken en het bezit. 
 

VERENIGD 
KONINKRIJK 

JA: sectie 63 van de Criminal 

Justice and Immigration Act 2008. 
 
Strafbaar: bezit van dierenporno. 
Maximum twee jaar 
gevangenisstraf. 
 
NIET strafbaar: productie en 
verspreiding. (dit kan wel 
aangenomen worden als 
verzwarende omstandigheid bij 
penetratie (art. 69 Sexual Offences 

Act)). 
 

NEE 

VERENIGDE 
STATEN VAN 
AMERIKA 

NEE 
 
 
 

Afhankelijk van de uitkomst 
van de Miller-test. 
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6.7.3. Algemene conclusie: de Belgische wetgeving vergeleken met buitenlandse 
regelgevingen 
 
252. Uit voorgaand rechtsvergelijkend onderzoek kunnen we afleiden dat onze wetgever 
eenzelfde algemene visie had op bestialiteit en dierenpornografie als de buitenlandse 
wetgevers: beide voorgaande fenomenen kunnen niet door de beugel, een strafbaarstelling is 
nodig. 
 
Wat deze strafbaarstelling betreft, hebben we gezien dat onze wijze van strafbaarstelling, 
namelijk op een expliciete manier en d.m.v. het gebruik van vage bewoordingen, mooi 
aansluit bij de wijzen die in het buitenland gehanteerd worden.  
 
We vallen echter wel zwaar uit de toon wat de strafmaat betreft. Zowel inzake bestialiteit als 
inzake dierenpornografie liggen onze straffen een heel pak lager dan die in het buitenland.  
We kunnen aldus stellen dat onze wetgeving door deze lage straffen merkelijk minder streng, 
en lakser is dan de buitenlandse. Het theoretische afschrikkend affect dat door de 
strafbaarstelling gecreëerd wordt is in ons land minder groot dan in het buitenland. 
 
Ook op het gebied van de plaats waar de strafbaarstelling is ingeschreven, is onze aanpak een 
buitenbeentje. Dit is echter enkel het geval inzake bestialiteit. Waar de besproken landen deze 
gedraging hebben ingeschreven in hun strafwetboek, opteerden wij voor verankering in de 
dierenwelzijnswet. 
 
253. De vraag of het al dan niet wenselijk en mogelijk is om onze wetgeving op deze twee 
voorgaande punten meer af te stemmen op de buitenlandse regelgevingen, wordt behandeld in 
het volgend hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 7: 

De Belgische regelgeving betreffende bestialiteit en dierenpornografie 

onder een kritische loep genomen 
 
7.1. Inleiding 
 
254. Na een algemene bespreking van de manier waarop de Belgische wetgever omgaat met 
de problematiek van bestialiteit en dierenpornografie, en na een uitvoerig onderzoek naar de 
buitenlandse regelgevingen ter zake, lijkt mij de tijd rijp een kritische blik te werpen op de 
Belgische aanpak. Deze kritische analyse zal zich vooral richten op de criminalisering van 
bestialiteit. 
  
De strafbaarheid van dierenpornografie als zijnde in strijd met de bepalingen betreffende de 
openbare schennis van de goede zeden, is al jaren algemeen aanvaard door rechtspraak en 
rechtsleer. Omwille van deze vaste visie, en omwille van het feit dat ik me kan vinden in deze 
visie, lijkt een verregaande kritische evaluatie van dit punt mij niet noodzakelijk. 
 
De expliciete criminalisering van bestialiteit daarentegen is een nog relatief nieuw gegeven. 
Rechtspraak en rechtsleer zijn er nog niet toe gekomen uitspraak te doen over deze nieuwe 
strafbaarstelling. Wel heeft DE SOUTER geschreven over de wet van 19 maart 2007, maar deze 
uiteenzetting beperkt zich tot de vermelding dat seks met dieren nu expliciet strafbaar gesteld 
is in art. 35, 9° dierenwelzijnswet.292  
 
Een kritische evaluatie van de strafbaarstelling van seksuele betrekkingen met dieren is naar 
mijn mening onontbeerlijk. Het is altijd aangewezen even stil te staan en zich vragen te stellen 
bij de formulering van een bepaalde wettekst en niet zomaar blindelings aan te nemen wat de 
wetgever heeft gecreëerd. Op die manier kunnen we de zwaktes van de nieuwe bepaling gaan 
blootleggen en onderzoeken wat eventueel betere alternatieven zouden zijn. 
 
255. We hebben gezien dat de wet van 19 maart 2007 een expliciet verbod van bestialiteit 
ingevoerd heeft in art. 35, 9° dierenwelszijnswet. Dit artikel bestraft eenieder die seksuele 
betrekkingen heeft met dieren met een gevangenisstraf van één maand tot drie maanden en/of 
met een geldboete van 26 euro tot 1000 euro. Ingeval van recidive binnen de drie jaar na de 
vorige veroordeling worden de sancties krachtens art. 39 van deze wet verdubbeld. 
 
256. Indien we even stilstaan bij dit artikel en er kritisch over nadenken, met alle bevindingen 
die voortvloeien uit de vorige hoofdstukken in het achterhoofd, kunnen er verschillende 
vragen rijzen. 
 
In de eerste plaats is er de vraag naar de noodzaak van dergelijke expliciete strafbaarstelling. 
Zoals we gemerkt hebben bij de bespreking van de dierenpornografie, bood de Strafwet 
vroeger reeds, zij het op indirecte wijze, een mogelijkheid om seks met dieren te verbieden en 
te beteugelen, namelijk door toepassing van de bepalingen betreffende de goede zeden. Was 
een expliciete criminalisering van bestialiteit dan wel nog nodig? 
 

                                                 
292 V. DE SOUTER, “Een strengere strafrechtelijke aanpak van seksuele betrekkingen met dieren”, TvW 2007, afl. 
4, 445-447. 
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Een tweede vraag die zich aanbiedt, betreft de plaats waar het verbod werd ingeschreven. Was 
de opname in de dierenwelzijnswet een goede keuze, of was er een meer geschikte plaats 
voorhanden? 
 
Vervolgens rijst de problematiek van de terminologie van de criminalisering. Voorgaand 
artikel sanctioneert hij die ‘seksuele betrekkingen’ met dieren heeft. Maar wat dienen we te 
verstaan onder deze bewoordingen? Hebben de voorbereidende werken aangegeven wat 
‘seksuele betrekkingen’ zijn, en is dus duidelijk bepaald wat strafbaar is en wat wel door de 
beugel kan? Of ontbreekt een definiëring van dit begrip, en is het derhalve een vage norm die 
zich leent tot interpretatie en subjectiviteit? 
 
Ook wordt even stilgestaan bij de strafmaat. De vraag wordt gesteld of de straffen die art. 35, 
9° dierenwelzijnswet voorziet al dan niet adequaat zijn. 
 
Tot slot wordt een pijnpunt van zowel de nieuwe strafbaarstelling als van de regelgeving 
betreffende dierenpornografie blootgelegd, namelijk de opsporing en de vaststelling van de 
misdrijven vervat in art. 35, 9° dierenwelzijnswet en 383-384 Sw. 
 
 
7.2. De kruisbestuiving tussen de bestraffing van bestialiteit en de bepalingen 
betreffende de goede zeden: nood aan een expliciete strafbaarstelling van 
bestialiteit? 
 
257. Bij de algemene bespreking van het misdrijf openbare schennis van de goede zeden, 
hebben we gezien dat dit misdrijf uiteen valt in twee ‘deelmisdrijven’: openbare 
zedenschennis door het verspreiden van voorwerpen enerzijds, openbare zedenschennis door 
het stellen van handelingen anderzijds.293  
Bij de ontleding van de openbare zedenschennis door het stellen van handelingen werd de 
conclusie gesteld dat, wanneer je van een bepaalde handeling geen beelden mag verspreiden, 
je a fortiori deze handelingen niet in het openbaar mag stellen. Een rechtspraakanalyse heeft 
ons geleerd dat sinds jaar en dag aanvaard wordt dat het verspreiden van beelden houdende 
bestialiteit in strijd is met de goede zeden. Als we voorgaande conclusie gaan toepassen op 
deze vaststelling komen we tot het besluit dat bestialiteit op zich, het hebben van seks met 
dieren, ook een verboden, onzedelijke handeling is.294 
 
M.a.w. seks met dieren kon voor 2007 reeds beteugeld worden, zij het op een indirecte 
manier, via de artt. 383, 384 en 385 Sw. De bepalingen betreffende de goede zeden konden 
ook gebruikt worden om dieren te beschermen. 
 
258. Gezien deze vaststelling kunnen we ons de vraag stellen of het wel nog nodig was om 
seks met dieren op zich, op een expliciete manier strafbaar te stellen? 
 
Naar mijn mening luidt het antwoord op deze vraag ja, en dit omwille van verschillende 
redenen. 
 
Een eerste reden is het feit dat de artikelen uit het strafwetboek betreffende de goede zeden 
pas toepassing vinden wanneer er sprake is van openbaarheid.  

                                                 
293 Zie supra randnummer 78 en 79. 
294 Zie supra randnummer 101 en 104. 
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Een persoon die seks met dieren heeft kan inderdaad beteugeld worden als pleger van het 
misdrijf openbare zedenschennis, maar dit kan enkel wanneer er van deze bestiale 
handelingen beelden openbaar gemaakt worden, of wanneer deze bestiale handelingen in het 
openbaar gesteld worden. Dan pleegt de persoon in kwestie inbreuk op respectievelijk art. 383 
Sw. en 385 Sw. Het hebben van seks met dieren op private plaatsen in die mate dat geen 
enkele derde hiervan getuige kan zijn, en zonder hiervan beelden te verspreiden, voldoet niet 
aan deze openbaarheidvereiste, en zou derhalve, bij gebreke aan een expliciete 
strafbaarstelling, steeds aan bestraffing ontsnappen. 
Zo zou een persoon die in een weide seks heeft met een paard strafbaar zijn (openbaarheid), 
maar iemand die voor zijn open haard, in alle beslotenheid seks heeft met een hond, niet. 
(geen openbaarheid) Dit is een onaanvaardbare situatie.  
Ook zie ik geen enkele rechtvaardiging voor het verschil in behandeling van deze twee 
categorieën gedragingen. Er kan vanuit zedelijkheidsoogpunt uiteraard aangenomen worden 
dat de maatschappij dient beschermd te worden tegen moreel verval en tegen de confrontatie 
met dergelijke onzedelijke handelingen. Indien we dus de bescherming van de zeden centraal 
stellen, kunnen we het verschil wel rechtvaardigen. Maar indien we het welzijn van de dieren 
centraal plaatsen, lijkt mij geen enkele reden denkbaar waarom dieren die in het openbaar 
misbruikt worden meer bescherming genieten dan dieren die in de loutere privésfeer gebruikt 
worden ter bevrediging van de menselijke seksuele lusten. Alle dieren verdienen een gelijke 
bescherming tegen de eventuele seksuele uitspattingen van de mens, ongeacht of deze dieren 
zich nu in de openbaarheid bevinden, dan wel in de privésfeer. 
 
De volgende redenen die het bestaan van een expliciete strafbaarstelling van bestialiteit 
rechtvaardigen, staan eerder los van de overlapping met de wetgeving op de goede zeden. 
 
Voor de invoering van art. 35, 9° dierenwelzijnswet bestond er nog een andere indirecte 
manier, naast de eventuele toepassing van de bepalingen betreffende de goede zeden, om een 
persoon die seks had met dieren te sanctioneren. Er kon, in theorie, gepoogd worden de 
persoon in kwestie te vervolgen wegens het plegen van een inbreuk op oud art. 1 
dierenwelzijnswet. In de praktijk was het echter nagenoeg onmogelijk om deze bepaling op 
succesvolle wijze in te roepen. Om een veroordeling te bekomen, moest namelijk aangetoond 
worden dat door de bestiale handelingen aan het dier opzettelijk en nutteloos pijn, letsels of 
verminking werd toegebracht.  
In hoofdstuk twee werd aangegeven welke zware bewijsproblemen hierbij rijzen.295  
Het vonnis van de correctionele rechtbank te Tongeren en het arrest van het Hof van Beroep 
te Antwerpen bevestigden de onmogelijkheid tot veroordeling op grond van dit artikel, 
wegens het gebrek aan het bewijs van opzet. 
De expliciete strafbaarstelling van bestialiteit was en is dus noodzakelijk om tegemoet te 
komen aan deze zware bewijslast, aan de eindeloze discussies en aan de straffeloosheid die 
hier het gevolg van zijn. 
 
Tot slot is er de sterke symbolische en signaalfunctie van het verbod.  
De huidige samenleving is van mening dat seks tussen soortgenoten dient te blijven: mensen 
met mensen, dieren met dieren. Dit is de natuurlijke gang van zaken. Indien mensen seksuele 
genoegdoening gaan zoeken bij dieren, wordt dit als ontoelaatbaar beschouwd.  
De wetgever heeft deze maatschappelijke visie in 2007 opgenomen in een strafbaarstelling, en 
zendt met deze expliciete strafbaarstelling een duidelijk, niet mis te verstaan signaal uit: seks 
met dieren wordt in onze samenleving niet aanvaard. Wie het toch doet, is strafbaar. 

                                                 
295 Zie supra randnummer 48. 
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7.3. De plaats van het verbod op bestialiteit 
 
259. De wetgever heeft ervoor geopteerd het expliciet verbod op bestialiteit in te schrijven in 
de dierenwelzijnswet. 
 
260. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werd nergens een verantwoording voor deze 
keuze gegeven, noch stelde men zich de vraag of dit verbod niet op een andere, meer 
geschikte plaats kon ingeschreven worden. 
 
261. Naar mijn mening was de opname van de expliciete strafbaarstelling van seksuele 
betrekkingen met dieren in de dierenwelzijnswet eerder een gemaksoplossing en een te snel 
antwoord op de maatschappelijke vraag naar bestraffing.  
Het oorspronkelijke wetsvoorstel, ingediend door Ludwig Vandenhove, beperkte zich 
namelijk tot wijziging van art. 1 dierenwelzijnswet. Na de ophefmakende uitspraak van het 
Hof van Beroep te Antwerpen voelde men echter de maatschappelijke druk om snel tot een 
oplossing te komen, en werd het voorstel tot de strafbaarstelling van seksuele betrekkingen 
met dieren als amendement toegevoegd aan dit originele wetsvoorstel. Amenderen is namelijk 
eenvoudiger dan het indienen van een nieuw wetsvoorstel, en leidt meestal sneller tot 
resultaat. 
Deze redenering kan doorgetrokken worden naar het feit dat, nadat het wetsvoorstel van Dhr. 
Vandenhove op de lange baan werd geschoven, er gebruik werd gemaakt van het wetsvoorstel 
van Christine Defraigne om het verbod op bestialiteit alsnog te bekomen. Het wetsvoorstel 
van Mevr. Defraigne, aanvankelijk beperkt tot de verhoging van de strafmaat in geval van 
dierenmishandeling, was namelijk reeds goedgekeurd door de Senaat. Bij doorsturing naar de 
Kamer maakte men gebruik van, alweer, een amendement op dit voorstel om het expliciet 
verbod op seksuele betrekkingen met dieren er vooralsnog door te drukken. 
 
262. Uit de plaats van het verbod, en vooral uit het feit dat het voorstel tot expliciete 
strafbaarstelling van bestialiteit als amendement werd opgenomen bij een wetsvoorstel dat 
zich richtte tot een verhoging van de strafmaat ingeval van dierenmishandeling, kunnen we 
afleiden dat de Belgische wetgever bestialiteit vooral ziet als dierenmishandeling, als een 
aantasting van het welzijn en de gezondheid van het dier. Gezien deze visie op seks met 
dieren, is de opname van het verbod in de dierenwelzijnswet een logische plaats. 
 
263. In het kader van het rechtsvergelijkend onderzoek hebben we gezien dat er nog een 
andere visie op bestialiteit mogelijk is. Meer bepaald wordt in Nederland bestialiteit primair 
beschouwd als zijnde strijdig met de in Nederland geldende zedelijkheidsopvattingen. 
Daarom is de bestraffing van seks met dieren opgenomen in het strafwetboek, bij alle andere 
zedenmisdrijven.  
 
264. Naar mijn mening is deze Nederlandse methode, zijnde de opname van het verbod op 
seks met dieren in het strafwetboek bij de andere zedenmisdrijven, beter dan de Belgische 
methode.  
Nochtans had de Belgische wetgever ook voor een inschrijving in het strafwetboek kunnen 
opteren. Alles wat met seksuele handelingen te maken heeft, maakt namelijk het voorwerp uit 
van een apart hoofdstuk in ons strafwetboek: hoofdstuk V van titel VII: aanranding op de 
eerbaarheid en verkrachting. Indien het verbod op het hebben van seks met dieren in dit 
hoofdstuk werd ingeschreven, zouden alle misdrijven met een seksuele connotatie mooi bij 
elkaar staan. In dit geval is er geen puzzelwerk nodig om tot een overzicht te komen van de 
seksuele misdrijven, en dit kan de lezing van de strafwet er enkel eenvoudiger op maken. 
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7.4. ‘Seksuele betrekkingen’ 
 
7.4.1. Inhoud van de bewoordingen ‘seksuele betrekkingen’ 
 
265. Krachtens art. 35, 9° dierenwelzijnswet is het verboden ‘seksuele betrekkingen’ met 
dieren te hebben.  
 
266. Het gebruik van de terminologie ‘seksuele betrekkingen’ is nieuw in onze Belgische 
wetgeving. We hebben er geen pendant van in ons gewoon strafrecht. Zo wordt bij het 
seksueel misdrijf verkrachting in art. 375 Sw. uitdrukkelijk geregeld dat verkrachting bestaat 
uit ‘elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook’. In art. 383bis 
Sw., het artikel dat optreedt tegen de handel in en het bezit van kinderpornografie, spreekt 
men van ‘seksuele handelingen met pornografisch karakter’. 
 
267. Wat dienen we dan te verstaan onder de bewoordingen ‘seksuele betrekkingen’?  
Het antwoord op deze vraag dienen we in de eerste plaats te zoeken in de voorbereidende 
werken.  
 
Op 14 november 2006 werd voor de eerste keer geopperd dat het noodzakelijk was een 
expliciet verbod op bestialiteit op te nemen in de Belgische wetgeving. Dit diende te 
geschieden door in de dierenwelszijnswet te vermelden dat “niemand seksuele handelingen, 

van welke aard ook, met dieren [mag] plegen.’
296 Aanvankelijk sprak men dus van ‘seksuele 

handelingen’. Er werd geen duidelijke definiëring gegeven van deze terminologie. Er werd 
enkel gesteld dat men het noodzakelijke achtte, gelet op de uitspraak van het Hof van Beroep 
te Antwerpen, expliciet in de wet in te schrijven dat seks met dieren, onder welke vorm ook, 
niet kan en bijgevolg strafbaar is.297 
Op 1 december 2006 werd ‘seksuele handelingen’ vervangen door de huidig geldende 
bewoordingen ‘seksuele betrekkingen’.298 Wederom wordt niet verduidelijkt wat we 
hieronder dienen te verstaan. Bij de verantwoording van het amendement wordt enkel gesteld: 
“Voor de duidelijkheid wil ik de aandacht vestigen op het woord ‘betrekkingen’, wat moet 

voorkomen dat bepaalde ‘handelingen’ zoals bijvoorbeeld het afnemen van sperma bij 

paarden, ook geviseerd zouden zijn.”299 
 
Indien we een invulling van het begrip ‘seksuele betrekkingen’ trachten te vinden in de 
voorbereidende werkzaamheden, keren we dus van een kale reis terug.  
 
268. De Belgische wetgever heeft aldus een uitdrukkelijk verbod op seksuele betrekkingen 
met dieren opgenomen in de wet, maar heeft nergens verduidelijkt wat men precies bedoelt 
met ‘seksuele betrekkingen’, en wat dus concreet strafbaar is. Het enige wat duidelijk wordt 
na een lezing van de voorbereidende werken is dat kunstmatige inseminatie in geen geval een 
strafbare seksuele betrekking uitmaakt. 
 
 

                                                 
296 Amendement op het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, Parl. St. Senaat 2005-2006, nr. 3-1773/2. 
297 Ibid. 
298 Amendement op het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, Parl. St. Senaat 2006-2007, nr. 3-1773/3. 
299 Ibid. 
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269. Gezien de afwezigheid van een duidelijke definiëring van de terminologie ‘seksuele 
betrekkingen’, kunnen we stellen dat dit een vage norm is. Hoewel de voorbereidende 
werkzaamheden ook hier niks over bepalen, is het de taak van de rechterlijke macht om 
dergelijke normen in te vullen. De rechter zal van zaak tot zaak dienen te beoordelen of er al 
dan niet inbreuk is op art. 35, 9° dierenwelzijnswet, en of er m.a.w. sprake is van ‘seksuele 
betrekkingen’.  
 
270. Naar mijn mening laat het begrip ‘seksuele betrekkingen’ ruimte voor interpretatie en 
subjectiviteit. Wat voor de ene persoon (lees: rechter) te kwalificeren valt onder seksuele 
betrekkingen, is dit niet noodzakelijk voor de ander. Meer bepaald rijst de vraag naar de 
concrete grens tussen strafbare en toelaatbare feiten. Vanaf welk punt maakt iets een strafbare 
seksuele betrekking uit?  
M.i. zal er geen discussie rijzen over het feit dat daden van penetratie strafbaar zijn, dit zowel 
menselijke als dierlijke penetratie, in dit laatste geval zowel bij mannen als vrouwen. Maar 
wat als de penetratie van het dier niet gebeurt met een penis, doch met een levenloos 
voorwerp, bijvoorbeeld een kunstpenis, of een stok, en de persoon die deze handeling stelt 
hiervan seksueel opgewonden raakt? Valt deze daad dan nog onder het begrip ‘seksuele 
betrekkingen’ en dus onder art. 35, 9° dierenwelzijnswet, of is het eerder dierenmishandeling 
en is de algemene bepaling van art. 35, tweede lid dierenwelzijnswet van toepassing? 
Orale bevrediging van het dier lijkt mij ook strafbaar, alsook het oraal laten bevredigen van de 
mens door het dier. Bij dit laatste kunnen we denken aan een persoon die zijn of haar 
geslachtsdelen instrijkt met een of andere substantie om dit te laten aflikken door bijvoorbeeld 
een hond. Maar wat als een persoon dit doet, niet met de bedoeling om een hond, maar om 
mieren te lokken, deze over de geslachtsdelen te laten lopen en zo tot een climax te komen? 
De rechter zal hier eventueel geneigd zijn minder snel te oordelen dat het om een seksuele 
betrekking gaat.  
Manuele bevrediging van het dier zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet door de beugel 
kunnen. Maar wat met een persoon die zich beperkt tot het betasten van de tepels van het dier 
en de geslachtsorganen onberoerd laat? Dit is ook een handeling met een seksuele connotatie, 
maar hier ligt de kwalificering als een seksuele betrekking naar mijn mening minder voor de 
hand. 
 
271. Tot op heden is er nog geen uitspraak gedaan over art. 35, 9° dierenwelzijnswet. De 
toekomst zal uitwijzen wat de rechtspraak verstaat onder ‘seksuele betrekkingen’ met dieren, 
en of er een ruime of beperkte interpretatie aan gegeven wordt. Tot er zich een vaste 
rechtspraak in een of andere zin ontwikkelt, zal er enigszins onduidelijkheid blijven bestaan 
omtrent de concrete draagwijdte van de nieuwe strafbaarstelling. 
 
7.4.2. Wettelijke definiëring van de terminologie ‘seksuele betrekkingen’: een waardig 
alternatief? 
 
272. Door het voeren van een rechtsvergelijkend onderzoek hebben we kunnen vaststellen dat 
België niet het enige land is waar geopteerd werd voor een vage norm. In Frankrijk spreekt 
men van ‘feiten van seksuele aard’, in Nederland kregen de bewoordingen ‘ontuchtige 
handelingen’ de voorkeur. 
We zijn echter ook gestuit op een land dat geen gebruik maakt van vage begrippen, maar waar 
daarentegen uitdrukkelijk wettelijk bepaald is wat precies strafbaar is, namelijk het Verenigd 
Koninkrijk. Daar zijn enkel daden van penetratie strafbaar gesteld.  
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273. We kunnen ons dan ook de vraag stellen of de aanpak in het Verenigd Koninkrijk niet 
beter is dan deze die wij huidig hanteren? Had de Belgische wetgever niet beter in art. 35, 9° 
dierenwelzijnswet uitdrukkelijk de verboden seksuele gedragingen met dieren vastgelegd? 
 
Een duidelijke opsomming van de verboden gedragingen komt zeker de rechtszekerheid ten 
goede. Een persoon die een bepaalde handeling met een dier stelt, weet of hij al dan niet risico 
loopt op bestraffing. Ook wordt de kans op discussie voor de rechter over de al dan niet 
strafbaarheid merkelijk kleiner. 
 
Een nadeel van dergelijke opsomming is echter dat, van zodra men ‘seksuele betrekkingen’ 
gaat definiëren door het geven van een opsomming van strafbare gedragingen, men 
automatisch andere gedragingen gaat uitsluiten van bestraffing. Ook al opteert men voor een 
uitgebreide opsomming, toch zullen er altijd handelingen met seksuele strekking over het 
hoofd gezien worden en zo door de mazen van het net glippen. Op die manier zou de 
strafbaarstelling van bestialiteit toch niet voldoen aan de geest en de doelstellingen van de 
dierenwelzijnswet, zijnde het beschermen van dieren tegen daden van menselijke wreedheden 
en hun welzijn actief bevorderen. Deze doelstelling wordt wel bereikt door het hanteren van 
een vage norm. 
 
274. Niettegenstaande de onzekerheid en de onduidelijkheid die huidig nog heerst met 
betrekking tot de invulling van de bewoordingen ‘seksuele betrekkingen’, vind ik persoonlijk, 
wegens de hierboven vermelde bevindingen, een vage omschrijving beter dan een beperkte 
opsomming. Zo kunnen meer gedragingen onder de strafbaarstelling vallen en kunnen dieren 
optimaal beschermd worden.  
Naarmate de tijd verstrijkt en er meer zaken betreffende bestialiteit bij de rechter aanhangig 
worden gemaakt, zal de rechtspraak een concrete invulling aan de strafbepaling geven, en zal 
de onzekerheid wegebben. 
 
275. Tot slot wens ik op te merken dat ik meen dat, wanneer de wetgever het verbod in art. 
35, 9° dierenwelzijnswet anders had geformuleerd, de onduidelijkheid omtrent dit verbod 
minder groot zou zijn. Indien er meer bepaald zou staan: “… wordt gestraft … hij die seksuele 
betrekkingen, van om het even welke aard, heeft met dieren”, dan is duidelijk dat alle 
handelingen met een dier die een seksuele connotatie hebben, strafbaar zijn. 
 
 
7.5. De strafmaat 
 
276. De wettelijk bepaalde straffen liggen in België erg laag. We kunnen gerust stellen dat 
een gevangenisstraf van één tot drie maanden of een geldboete van € 26 tot € 1000 niet 
bepaald een groot afschrikwekkend effect heeft. Deze stelling wordt nog versterkt door het 
feit dat, gezien de overbevolking van de gevangenissen, gevangenisstraffen van minder dan 
zes maanden niet uitgevoerd worden. 
 
277. Een verhoging van de strafmaat, zowel van de minimum- als van de maximumstraffen, 
lijkt geen overbodige luxe, zeker in de gevallen waar de seksuele betrekkingen ernstige 
nadelige gevolgen voor het dier met zich meebrengen. 
 
Dergelijke verhoging is echter geen evidentie.  
Vooreerst is er de voorgaande vaststelling dat opgelegde gevangenisstraffen van minder dan 
zes maanden in de praktijk niet effectief uitgevoerd worden gezien de overbevolking van de 
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gevangenissen. Om te garanderen dat een persoon die tot een gevangenisstraf veroordeeld 
wordt wegens bestialiteit, deze straf ook effectief zal uitzitten, dient minstens de 
minimumstraf opgetrokken te worden tot zes maanden gevangenisstraf. 
 
Een verhoging van de strafmaat in die zin heeft echter tot gevolg dat het evenwicht inzake 
bestraffing verstoord wordt.  
Indien men alle misdrijven met een seksuele strekking naast elkaar plaatst, vormt er zich nog 
geen probleem. De strafmaten inzake de aantasting van de seksuele integriteit van personen 
liggen nog steeds veel hoger dan deze inzake de aantasting van de seksuele integriteit van 
dieren. 
Indien men daarentegen kijkt naar de algemene sanctionering inzake de aantasting van de 
lichamelijke integriteit en gezondheid van personen, rijst wel een probleem. Zo zou iemand 
die seksuele betrekkingen met dieren heeft zwaarder kunnen gestraft worden dan iemand die 
opzettelijk slagen en verwondingen toebrengt aan een ander persoon. Art. 398 Sw. bestraft 
deze laatste handelingen met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden indien dit 
misdrijf in zijn basisvorm wordt gepleegd. Dergelijke situatie zou ertoe kunnen leiden dat de 
maatschappelijke opinie van oordeel is dat de wetgever een strengere straf voorstaat wanneer 
er dieren in het geding zijn dan wanneer het om personen gaat. 
 
278. Een verhoging van de strafmaat inzake bestialiteit lijkt mij aangewezen en noodzakelijk 
teneinde een doeltreffende bescherming van dieren te bekomen. Maar indien men dergelijke 
verhoging (verhoging van de minimumgevangenisstraf naar zes maanden) effectief doorvoert, 
lijkt het mij, gezien de voorgaande bevinding, aangewezen om ook de strafmaten van de 
misdrijven tegen de personen te herzien. Dit is echter quasi onbegonnen werk, en het is niet 
aannemelijk dat het ooit zal gebeuren. 
 
Een verdubbeling van de maximumgevangenisstraf naar zes maanden lijkt mij daarentegen 
maatschappelijk meer aanvaardbaar. Niettegenstaande het feit dat voorgaand probleem inzake 
de overbevolking van de gevangenissen nog steeds blijft bestaan, gaat er een groter 
afschrikkend effect van uit, en ligt de straf dan in de lijn met deze inzake dierenmishandeling. 
 
 
7.6. Het pijnpunt van de strafbaarstelling: de vaststelling en opsporing van 
bestialiteit en dierenpornografie 
 
279. Het grote probleem betreffende de misdrijven bestialiteit en dierenpornografie situeert 
zich op het punt van de vaststelling en opsporing van de feiten. 
 
280. Wat bestialiteit betreft stelt het probleem zich bij het feit dat het een misdrijf is dat in 
grote mate gekenmerkt wordt door haar privékarakter. Vele personen die seks met dieren 
hebben, stellen deze handelingen met hun eigen dieren en doen dit niet in het openbaar, ze 
beperken zich tot de beslotenheid van hun eigen woonst.  
Deze personen zullen zichzelf uiteraard niet gaan aangeven. In dergelijke omstandigheden is 
ook de kans op eventuele betrapping door een derde, en een daaropvolgende klacht, heel 
klein. Hetzelfde kan gesteld worden met betrekking tot ambtshalve politionele vaststellingen. 
 
Indien de seksuele betrekkingen met een dier toch in het openbaar plaatsvinden, zij het al dan 
niet met een eigen dier, dan zal dit meestal op een heimelijke manier gebeuren, of op een 
tijdstip waar de kans op betrapping minder groot is, bijvoorbeeld ’s nachts.  
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281. Het overgrote deel van de vaststellingen van bestialiteit en dierenpornografie zal het 
gevolg zijn van het feit dat de betrokken persoon beelden maakt van zijn handelingen, of van 
seksuele handelingen met dieren gesteld door andere personen, en hij deze beelden gaat 
verspreiden, wat meestal zal gebeuren via het internet. Deze vaststelling zal in bijna alle 
gevallen gebeuren door een private persoon die op het net op dergelijke beelden stuit. Bij het 
praktijkonderzoek hebben we namelijk gezien dat er geen enkele instantie of instelling actief 
op zoek gaat naar dergelijke beelden.300 Het is dan aan deze burger om de klacht door te 
geven aan politie en/of parket, of nog om melding te doen bij GAIA, die dan op haar beurt 
verder gevolg geeft aan de klacht. M.a.w. de vaststelling van bestialiteit en dierenpornografie 
is in grote mate afhankelijk van de goodwill van de burger. Het is dan de taak van de officiële 
instellingen om de personen te identificeren en over te gaan tot vervolging op grond van art. 
35, 9° dierenwelzijnswet en/of art. 383-384 Sw. 
 
282. Wat de vaststelling van dierenpornografie betreft, wens ik op te merken dat het bezit van 
dierenporno vaak aan het licht komt bij een onderzoek naar kinderpornografie. Het is 
namelijk niet uitzonderlijk dat een bezitter van kinderpornografisch materiaal ook in het bezit 
is van dierenpornografisch materiaal.301 We hebben echter gezien dat louter privébezit van 
dierenporno niet strafbaar is.302 Wanneer echter na onderzoek de persoon op de beelden 
geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld als de eigenaar van het beeldmateriaal, kan deze 
vervolgd worden wegens bestialiteit. Wanneer blijkt dat hij de beelden verspreidde, of ze in 
voorraad hield met het oog op deze verspreiding, kan hij veroordeeld worden wegens 
schending van de bepalingen betreffende de openbare schennis van de goede zeden. 
De vaststelling van feiten betreffende bestialiteit en dierenpornografie is aldus ook mogelijk 
via een achterpoortje. 
 
 
7.7. Conclusie 
 
283. De nieuwe strafbaarstelling inzake bestialiteit was een goed initiatief om te voorzien in 
een grotere bescherming voor dieren. Men kan dit initiatief alleen maar toejuichen. 
 
Maar dit nieuwe artikel is verre van een ideale bepaling.  
De expliciete strafbaarstelling was grotendeels een impulsieve reactie na het arrest van het 
Hof van Beroep te Antwerpen. De wetgever voelde de maatschappelijke druk om zo snel 
mogelijk te verhinderen dat nog dergelijke uitspraken zouden volgen. Maar mede als gevolg 
van deze impulsiviteit werd niet doordacht en grondig te werk gegaan. Vurige debatten zoals 
deze die in Nederland gevoerd werden, kwamen in ons land niet aan de orde. 
Het resultaat is een strafbepaling waar onduidelijkheid bestaat omtrent de concrete inhoud 
ervan, op een naar mijn mening redelijk bedenkelijke plaats, met enorm lage straffen. 
 
 
 
 
 

                                                 
300 Zie hoofdstuk 4. Dierenrechtenoranisatie GAIA gaat niet actief zeken naar dergelijke beelden of gedragingen, 
noch bestaat er bij de politionele instanties een sectie die belast is met het onderzoek naar of de opsporing van 
dergelijke feiten. 
301 Deze vaststelling werd mij bezorgd door het parket van de Procureur des Konings te Kortrijk en de 
hoofdinspecteur van de politiezone Dendermonde. 
302 Zie randnummer 114 en 115. 
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Algemene conclusie 
 
284. Reeds vanaf het ontstaan van de mensheid leven mens en dier naast elkaar en hebben ze 
elkaar nodig. 
Aanvankelijk was de relatie tussen mens en dier enkel gebaseerd op overleving en noodzaak: 
de mens had nood aan het dier voor voedsel, voor kledij, als werkkracht en transport. 
Maar na verloop van tijd ging deze relatie evolueren, en werd het dier op een hogere sport van 
onze maatschappelijke ladder geplaatst. Het dier werd gepromoveerd tot gezelschapsdier, en 
vele dieren slaagden erin een vast plaatsje in een gezin, en in het hart van hun baasjes, te 
veroveren.  
Ook op maatschappelijk niveau werd steeds meer aandacht besteed aan dieren, en dan vooral 
aan dierenwelzijn. De creatie van dierenrechtenorganisaties en van wetten betreffende het 
welzijn der dieren is hier de resultante van. 
 
Kortom: dierenliefde troef. 
 
Maar sommige mensen gaan net een stap te ver in deze dierenliefde. Ze overschrijden de 
grens van het normaal geachte liefkozen naar het abnormale liefdesspel tussen mens en dier: 
ze gaan over tot bestialiteit. 
 
We hebben gezien dat bestialiteit geen nieuw fenomeen is en dat de maatschappelijke visie op 
dit fenomeen over de jaren heen is geëvolueerd. Van unanieme aanvaarding werd een radicale 
ommekeer gemaakt naar de terdoodveroordeling van zowel mens als dier. Later bewoog de 
slinger zich opnieuw naar het ander uiterste: decriminalisering van bestialiteit. De laatste jaren 
is er weer een trend naar strafbaarstelling te onderkennen. 
 
Deze trend naar strafbaarstelling werd in ons land actueel na het arrest van het Hof van 
Beroep te Antwerpen van 8 november 2006. Het Hof oordeelde dat door een lacune in de toen 
geldende Belgische wetgeving bestialiteit niet strafbaar was in ons land. Freki werd 
vrijgesproken wat betreft dierenmishandeling in de vorm van bestialiteit. 
 
Onze samenleving was geschokt en verontwaardigd. Hoe is het mogelijk dat dergelijke 
handelingen niet kunnen gesanctioneerd worden?  
Ook de wetgever voelde de nood aan verandering. Op 29 maart 2006 had Dhr. Ludwig 
Vandenhove een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van art. 1 dierenwelzijnswet. Op 14 
november 2006, zes dagen na voorgaand arrest, werd een amendement toegevoegd dat stelde 
dat bestialiteit expliciet verboden dient te worden. Dit voorstel werd echter door de Senaat op 
de lange baan geschoven. 
Niet zinnens het hierbij te laten besloten Mevr. Magda De Meyer en Dhr. Thierry Giet het 
voorstel tot verbod op bestialiteit als amendement toe te voegen bij het wetsvoorstel van 
Mevr. Christine Defraigne tot verhoging van de strafmaat inzake dierenmishandeling. 
Dit was een succesvolle daad: het wetsvoorstel inclusief het amendement werd goedgekeurd 
en resulteerde in de wet van 19 maart 2007 tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de 
wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de 
strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden. De 
wet trad in werking op 23 juli 2007. 
 
Vanaf 23 juli 2007 is het hebben van seksuele betrekkingen met dieren dus expliciet verboden 
in ons land. Het verbod werd ingeschreven in art. 35, 9° dierenwelzijnswet. 
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Teneinde een algemene conclusie te kunnen stellen betreffende de efficiëntie van onze 
regelgeving inzake bestialiteit, werd overgegaan tot een praktijkonderzoek. 
 
Wat art. 35, 9° dierenwelszijnswet betreft heeft de praktijkstudie ons geleerd dat dit artikel in 
de praktijk in grote mate dode letter blijft. In de bijna drie jaar dat dit artikel van kracht is, is 
er slechts één zaak betreffende bestialiteit aan het licht gekomen waar een 
opsporingsonderzoek werd ingesteld. Er werd echter nog geen gevolg gegeven aan dit dossier. 
 
Gelet op de voorgaande vaststelling dat art. 35, 9° dierenwelzijnswet in de praktijk nog geen 
toepassing gevonden heeft, kunnen we ons de vraag stellen of de expliciete strafbaarstelling 
van bestialiteit geen maat voor niks was? Was het wel nodig deze strafbaarstelling op te 
nemen in onze wetgeving? 
 
Naar mijn mening was dit geen overbodige beslissing.  
In de eerste plaats wordt door middel van dergelijke expliciete strafbaarstelling verholpen aan 
het falen van de kwalificatie als dierenmishandeling. Ook het falen van de bepalingen 
betreffende de goede zeden in het geval waar de bestiale handelingen niet in het openbaar 
gesteld worden, wordt door dit nieuwe artikel opgevangen. Tot slot is er de sterke 
signaalfunctie die uitgaat van deze wetsbepaling: seks met dieren wordt in onze samenleving 
niet aanvaard en is verboden en strafbaar. 
 
Niettegenstaande het feit dat ik voorstander ben van een expliciete strafbaarstelling van 
bestialiteit, meen ik dat de wetgever in 2007 geen optimale wetgeving heeft gecreëerd. Er zijn 
enkele schoonheidsfouten in art. 35, 9° dierenwelzijnswet geslopen. 
In de eerste plaats wordt nergens omschreven wat ‘seksuele betrekkingen’ zijn. Onze 
wetgever stelt iets expliciet strafbaar, maar geeft nergens enige aanwijzing betreffende de 
inhoud van dit begrip. Het zal derhalve de taak zijn van de rechter om deze terminologie in te 
vullen. 
Ook werden geen vragen gesteld m.b.t. de plaats waar de strafbaarstelling wordt 
ingeschreven. Uit het rechtsvergelijkend onderzoek is gebleken dat enkel onze wetgever 
geopteerd heeft voor een opname van het misdrijf in de dierenwelzijnswet. De andere landen 
hebben ervoor gekozen bestialiteit als misdrijf op te nemen in de daar geldende 
strafwetboeken. Door het verbod op bestialiteit zonder meer in te schrijven in de 
dierenwelzijnswet heeft de wetgever m.i. de kans gemist om alle misdrijven met een seksuele 
strekking onder te brengen onder één algemeen hoofdstuk in het strafwetboek. 
Tot slot is de strafmaat die de wet bepaalt enorm laag. Deze vaststelling wordt bevestigd door 
het rechtsvergelijkend onderzoek, waaruit is gebleken dat onze straffen inzake bestialiteit 
beduidend veel lager liggen dan deze in de onderzochte landen. Er gaat geen enkel 
afschrikkend effect van uit. 
 
Het grootste pijnpunt van deze wetsbepaling is echter de opsporing en de vaststelling van de 
feiten.  
Bestialiteit is in grote mate een privémisdrijf. Het gebeurt vaak in private kringen. Indien het 
toch in het openbaar gebeurt, zal dit op een heimelijke manier geschieden. De kans op 
ambtshalve politionele vaststelling of op betrapping door een burger met daaropvolgende 
klacht is dus zeer klein. 
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285. Gelinkt aan bestialiteit is dierenpornografie. 
 
In onze wetgeving bestaat er geen enkel artikel dat expliciet stelt dat de handel in, het maken 
van of het bezit van dierenporno strafbaar is. Toch is er wat dit fenomeen betreft in ons land 
geen sprake van straffeloosheid. Er werd aangetoond dat we kunnen terugvallen op de 
strafrechtelijke bepalingen betreffende de openbare schennis van de goede zeden.  
 
Door middel van het transponeren van de algemene beginselen betreffende de goede zeden 
naar de problematiek inzake dierenpornografie werd aangetoond dat het verspreiden 
(hieronder verstaan we het tentoonstellen, verkopen, verhuren,…) en het vervaardigen van 
dierenpornografisch materiaal strafbaar is als zijnde strijdig met de goede zeden. Het louter 
privébezit van dergelijk materiaal is in ons land niet strafbaar. Hiermee wordt bedoeld het 
bezit van dierenporno zonder oog op de handel of de verspreiding van dit materiaal. 
 
Verder werd uit de toepassing van de bepalingen betreffende de goede zeden afgeleid dat 
wanneer men geen beelden houdende bestialiteit mag verspreiden, men a fortiori dergelijke 
handelingen niet in het openbaar mag stellen. 
Iemand die in het openbaar seks heeft met dieren pleegt huidig aldus een inbreuk op zowel 
art. 385 Sw. als op art. 35, 9° dierenwelzijnwet.  
Iemand die in alle beslotenheid, op private plaatsen, seks heeft met een dier pleegt enkel een 
inbreuk op art. 35, 9° dierenwelzijnswet. 
 
Ook inzake dierenpornografie werd een praktijkstudie verricht. Hier kwamen we tot een 
geheel ander besluit dan inzake bestialiteit.  
De bepalingen betreffende de goede zeden worden in de praktijk regelmatig op een efficiënte 
manier toegepast ter sanctionering van handelingen betreffende dierenpornografie, 
voornamelijk ter beteugeling van personen die beelden houdende bestiale handelingen 
verspreiden. Denken we maar aan de zaak Freki en de zaak L.C. 
De bepalingen betreffende de goede zeden, toegepast op de problematiek van de 
dierenpornografie, blijven aldus in de praktijk geen dode letter. 
 
Ook hier kunnen we stellen dat, net zoals inzake bestialiteit, het grootste pijnpunt van de 
regelgeving betreffende dierenpornografie bestaat uit het vaststellen van de strafbare feiten en 
het opsporen van het dierenpornografisch materiaal. 
Niettegenstaande het feit dat het misdrijf openbare zedenschennis geen klachtmisdrijf is, zal 
in de praktijk in vele gevallen een onderzoek naar dierenpornografie als vorm van openbare 
zedenschennis pas aanvangen na een tip of een klacht van een burger. De politionele 
overheden gaan zelf niet op zoek naar dit materiaal. De goodwill van de burger speelt hier dus 
een grote rol. 
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286. Als algemene conclusie kunnen we stellen dat de Belgische aanpak van 
dierenpornografie een efficiënte aanpak is. Eens de feiten aan het licht gekomen zijn, vormt 
de toepassing van de strafbepalingen betreffende de openbare schennis van de goede zeden 
een efficiënte en doeltreffende wijze om de strafbare handelingen inzake dierenporno te 
sanctioneren. Niettegenstaande het feit dat het hier gaat om een indirecte strafbaarstelling met 
vage bewoordingen, kunnen we terugvallen op een vaste rechtspraak die reeds jarenlang 
aanvaardt dat het openbaar maken van dierenpornografie strafbaar is als zijnde strijdig met de 
goede zeden.   
 
Wat de Belgische regelgeving inzake bestialiteit betreft, kunnen we vooreerst stellen dat 
dergelijke expliciete strafbaarstelling voorziet in een welkome bijkomende bescherming van 
dieren. Art. 35, 9° dierenwelzijnswet zendt een duidelijk signaal uit dat het hebben van 
seksuele betrekkingen met dieren niet aanvaard wordt, en dat het wordt gezien als een vorm 
van dierenmishandeling. Het grote voordeel van deze nieuwe bepaling is dat wanneer 
aangetoond werd dat een persoon seksuele betrekkingen met dieren had, niks een 
veroordeling in de weg staat.  
De praktijk heeft ons echter geleerd dat deze wetsbepaling nog lang niet zo efficiënt 
functioneert als deze inzake dierenpornografie. Wegens gebrek aan enige rechterlijke 
uitspraak bestaat huidig nog onzekerheid over de vraag wat nu allemaal onder ‘seksuele 
betrekkingen’ valt en wat dus strafbaar is. Deze vaststelling maakt dit artikel echter niet 
overbodig. Eens er meer toepassing van dit artikel wordt gemaakt, en eens er een duidelijke 
rechtspraak is ontstaan omtrent de invulling van de terminologie ‘seksuele betrekkingen’, zal 
dit artikel m.i., een efficiënt middel zijn om op te treden tegen aan het licht gekomen gevallen 
van bestialiteit.  
 
Tijd zal raad geven. 
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