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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door Wanda Bodewitz van 
de Partij voor de Dieren betreffende ontheffing voor doden van vossen met behulp van kunstlicht  
(d.d. 31 januari 2011) 
 

Geacht college van gedeputeerde staten, 
 
Toelichting

In de ontheffingen van 2 november 2010 en 11 januari 2011 verleent de provincie toestemming aan 
Wildbeheereenheid Kromme Rijngebied voor het doden van vossen met een geweer met behulp van 
kunstlicht. De vossen zouden schade aanrichten aan respectievelijk een kippenbedrijf in Leersum en aan 
Landgoed Sandenburg in Langbroek. 
 



Naar aanleiding van het voorgaande wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen: 
 

1. Kent u het nieuwsbericht ‘Vossenjacht in de Kamer’ , de uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden 
van 16 december 2010 en de uitspraak van de Rechtbank Zwolle-Lelystad van 26 januari 2011 over 
het doden van vossen met behulp van kunstlicht? 
 
De Rechtbank Leeuwarden stelt dat ‘artikel 9, zesde lid, van het Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren in strijd is met de Beneluxbeschikking M(96)8 en dat dit artikellid daarom onverbindend is. 
Dit betekent dat artikel 68, eerste lid, aanhef en onder d, van de Ffw buiten toepassing moet worden 
gelaten voor zover daarin de bevoegdheid wordt gegeven ontheffing te verlenen voor het doden van 
vossen met behulp van kunstmatige lichtbronnen.’ 
 
De Rechtbank Zwolle stelt: ‘de Beneluxbeschikking bevat een limitatieve opsomming van de 
middelen die bij de uitoefening van de jacht zijn toegestaan. Kunstmatige lichtbronnen zijn in de 
Beneluxbeschikking niet aangewezen als een toegestaan middel. De Beneluxbeschikking kent geen 
uitzonderingsbepalingen, zodat moet worden geoordeeld dat het gebruik van kunstmatige 
lichtbronnen voor de jacht op grond van de Beneluxbeschikking verboden is.’ 
 

2. Deelt u onze mening dat het zo snel mogelijk intrekken van de ontheffingen voor het doden van 
vossen met behulp van kunstlicht de enige en juiste oplossing is, aangezien deze in strijd  zijn met 
de Beneluxbeschikking? 

 

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren en hoogachtend, 
 


