Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van LNV
1.

Kent u het bericht ‘rendieren gedood langs A7’?

2.

Is het juist dat een ingeschakelde jachtopziener van dichtbij heeft geprobeerd
de dieren te verdoven, maar dat dat niet is gelukt? Zonee, wat is dan de juiste
toedracht? Zoja, kunt u daaraan conclusies verbinden ten aanzien van de
vakbekwaamheid van de jachtopziener?

3.

Kunt u aangeven of de rendieren uiteindelijk zijn gedood door de
jachtopziener met behulp van een jachtgeweer, of met kogels die afgevuurd
werden door politie-agenten?

4.

Hadden de politie-agenten de beschikking over jachtgeweren en jachtmunitie
en waren zij capabel om te schieten op de dieren?

5.

Is het juist dat de dieren uit letland geïmporteerd waren met als doel ze voor
een arreslee te spannen?

6.

Bent u met mij van mening dat het vervoer van dieren vanuit Letland voor
amusementsdoeleinden in Nederland een buitenproprotionele reis als deze niet
rechtvaardigt? Zonee, waarom niet? Zoja, is dergelijke import in
overeenstemmning met de vigerende regels?

7.

Vindt u dat rendieren thuishoren op een positieflijst van in Nederland te
houden gezelschapsdieren?Zoja, waarom? Zonee,bent u bereid het houden van
rendieren in Nederland te verbieden?

8.

Klopt het dat rendieren geen onderdeel uitmaken van de in het besluit
genoemde diersoorten van in Nederland te houden productiedieren?

9.

Kunt u aangeven of er een vergunning vereist was om de rendieren in
Nederland in te voeren en was die vergunning aanwezig?

10. Bent u met mij van mening dat de eigenaar van de rendieren zijn zorgplicht
heeft geschonden door de dieren te houden in een wei met een onvoldoende
hoge afrastering? Zonee, waarom niet? Zoja, is er proces verbaal opgemaakt
tegen de eigenaar van de dieren?
11. Bent u van mening dat de politie correct gehandeld heeft door de dieren af te
schieten? Volgens welk protocol is gehandeld?
12. Bent u bereid het houden van dieren voor amusementsdoeleinden aan
strengere eisen te onderwerpen? Zonee, waarom niet? Zoja, op welke termijn en
wijze?

