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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1769
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over een
in beslag genomen vos. (Ingezonden
9 februari 2010)
1
Kent u het bericht «Vragen aan de
minister over zoekgeraakt vosje»?1
2
Is het waar dat er op 12 januari 2010
een vos in beslag is genomen, na een
inval bij een huis in Westervoort?
3
Is het waar dat de vos niet naar de
speciaal daarvoor bedoelde opvang,
met een ontheffing voor dit soort
inheemse wilde dieren, is gebracht?
Zo ja, waarom is dit, gebeurt dit vaker
en waar is de vos nu?

daarvoor bedoelde en geëquipeerde
opvangcentra in de toekomst te
voorkomen?
1

DierenNieuws, 2 februari 2010
http://www.dierennieuws.nl/nw/art/
201002/nw82997.htm

Mededeling
Mededeling van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) (ontvangen 3 maart
2010)
De door het lid Thieme (PvdD) aan
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit gestelde vragen over
een in beslag genomen vos kunnen
tot mijn spijt niet binnen de
gebruikelijke termijn worden
beantwoord.
De reden van uitstel is dat er
afstemming moet plaatsvinden met
het Openbaar Ministerie.

4
Kunt u uiteenzetten wat er nu met het
dier gaat gebeuren en wie er toezicht
houdt op het welzijn van het dier, de
resocialisering en terugplaatsing in
de natuur?
5
Kunt u toelichten hoe vaak in de
afgelopen 3 jaar sprake is geweest
van het in beslag nemen van
inheemse wilde dieren en wat er met
deze dieren is gebeurd? Zo neen,
waarom niet?
6
Kunt u uiteenzetten of u bereid bent
aanvullende maatregelen te nemen
om plaatsing in andere dan de

KVR39595
2010Z02495
0910tkkvr1769
ISSN 0921 - 7398
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel

3793

