Instructie registreren van faunaschade in het Faunaschaderegistratiesysteem (SRS)
1. Ga naar:
https://www.faunaschade.nl
2. Wanneer u nog niet
geregistreerd staat, klik op
Grondgebruiker.

3. En klik vervolgens op
Registreren.

4. Vul de gevraagde gegevens
in (zie voorbeeld hieronder)
en klik op Registreren.
Als agrariër registreert u zich
als grondgebruiker.

5. a. Aan uw mailadres wordt een email verstuurd waarin gevraagd wordt om uw aanmelding voor SRS te
bevestigen. Klik op de link in deze mail om uw aanmelding definitief te bevestigen. Lees vervolgens de
Gebruikersovereenkomst. Bij akkoord vinkje invullen en op akkoord drukken
b. Na bevestiging ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u bij een volgend bezoek kunt
inloggen.
6. Vervolgens komt u automatisch op het onderstaande scherm terecht. Voor het geval dit niet automatisch
gebeurd, dient u zich in te loggen, waarna u hier ook terecht komt.
U heeft de keuze uit de volgende vier opties:
1) Particuliere schademelding
(geen aanvraag voor schadetegemoetkoming mogelijk)
2) Bedrijfsmatige schademelding
(mogelijkheid tot aanvraag voor schadetegemoetkoming)
3) Machtiging- of ontheffingsaanvraag
(geen aanvraag voor schadetegemoetkoming mogelijk)
4) Tegemoetkomingsaanvraag
(aanvraag voor schadetegemoetkoming)
Voor het melden van gewasschade bestaan er feitelijk twee mogelijkheden: optie 2 Bedrijfsmatige
schademelding en optie 4 Tegemoetkomingsaanvraag.

Bij een Bedrijfsmatige schademelding kunt u schade melden voor o.m. de opbouw van een schadedossier om
faunabeleid mee te ondersteunen. Na melding van de schade, wordt u de vraag gesteld of een tegemoetkoming
in de schade wilt aanvragen. Hiervoor is betaling van het behandelbedrag verschuldigd.
Bij een Tegemoetkomingsaanvraag meldt u de schade niet alleen, maar vraagt u meteen ook een
tegemoetkoming in de schade aan en is men het behandelbedrag verschuldigd.
Een Particuliere schademelding kan gebruikt worden om een schadedossier op te bouwen. Hiervoor is de
schademelder geen behandelbedrag verschuldigd en een tegemoetkoming in de schade is uitgesloten.

7. Wanneer u Bedrijfsmatige schademelding kiest komt u op het volgende scherm.

8.
-

Selecteer vervolgens:
Provincie;
Diersoort, voor zover bekend;
Datum waarop schade is geconstateerd;
Gewas/belang, zaaidatum, beschadigde oppervlakte en geschat schadebedrag;
Teken schadepercelen in d.m.v. + nieuw gebied, in een nieuw scherm kun u met de knoppen linksboven in
een nieuw gebied tekenen, rechtsonder kunt u het perceel opslaan en vervolgens een naam geven voor
toekomstig gebruik;
Klik op
en er verschijnt een groen cirkeltje rond de pointer. Klik op een hoekpunt van het in te tekenen
perceel en doe dit voor alle hoeken totdat het hele perceel is ingetekend. Bij het laatste hoekpunt sluit je af
met een dubbelklik. Je kunt nu eventueel andere percelen toevoegen en sluit af met opslaan rechtonder aan
het scherm.

-

Voeg eventueel tot negen foto’s toe;
Voeg eventueel een opmerking toe;
Daarna kunt u de afronding kiezen. Bij Afronden schademelding slaat u de schadegegevens op zonder een
schadetegemoetkoming aan te vragen. Bij Tegemoetkoming aanvragen, doet u een verzoek tot een
tegemoetkoming in de schade, hiervoor is betaling van een behandelbedrag verschuldigd.

-

Tot slot krijgt u een overzicht van de melding en wordt u gevraagd of de verklaring naar waarheid is
ingevuld. Vink het vakje aan en klik op Versturen.

9. U kunt er voor kiezen in latere instantie voor een eerder gemelde schade, alsnog een tegemoetkoming in de
schade aan te vragen. Zie ook stap 6.

