
Welkom bij het Webinar 
Faunaschade? 
Laat je schadevergoeding 
niet liggen



Faunaschade

• Landelijk 2019 25,5 miljoen euro uitgekeerde schade

• Overijssel 2019 ruim 1,1 miljoen euro

• Gelderland 2019 3,2 miljoen euro

• Uitgekeerd is niet getaxeerd! 

• Getaxeerd is ook niet de werkelijke schade.

• Onderzoek CLM: schade waarschijnlijk factor 4 hoger
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Taakverdeling Faunaschade

Provincies

FBE’s en WBE’s

Jagers/schadebestrijders

BIJ12-Faunazaken

• Faunabeleid
• Euro’s

Grondgebruikers

• Tegemoetkomingen

• Uitvoering 
faunabeheer Faunaschade

• Schadebestrijding

• Voorkomen en beperken schade



Taken BIJ12-Faunazaken

• Verlenen tegemoetkomingen faunaschade

• Uitvoeren ganzen- en edelhertenregeling

• Beleidsuitvoering wolf

• Voorlichting en advies

• Onderzoek



Faunaschade, wat nu?



Indienen aanvraag



Stap 1: Account aanmaken



Stap 2: Percelen ophalen



Stap 3: Aanvraag indienen



Aanvraag indienen



Aanvraag indienen



Aanvraag indienen



Aanvraag indienen



Verdere traject

Aanvraag tegemoetkoming

1ste beoordeling

Taxatie

2de beoordeling

Besluiten & betalen



Adequaat gebruik

• Beoordeling gerapporteerde bejagingsacties FRS

• Toets of er voldoende is bejagingsinspanningen zijn geleverd 
= minimaal 2 x verspreid over de week met de intentie 
afschot te realiseren



Aanmelden percelen rustgebied 
(Gelderland)



Aanmelden percelen rustgebied 
(Gelderland)



Hulp nodig:

• handleidingen en instructievideo’s

• telefonisch via 085-4862222

• bij12.nl/faunazaken

Meer informatie





Taxeren faunaschade

Webinar  ‘Faunaschade? Laat je schadevergoeding niet liggen’
11 februari 2021



Algemeen

• Thomas Keur

• Taxateur bij Wiberg taxaties

• Faunaschade aan landbouwgewassen

• Grasland

• Akkerbouw

• Fruit

• Faunaschade aan landbouwhuisdieren

• Schade aan vee vermoedelijk door wolf.



Ontvangst taxatieopdracht van BIJ12
Soorten taxatieopdracht:

• Automatische taxatie

• Ganzenfourageergebieden

• Op aanwijzing van Provincie

• Reguliere taxatie

• Op initiatief van grondgebruiker zelf

• Actie taxateur:

• Normale aanvraag, contact uiterlijk binnen 7 dagen na aanvraag bij BIJ12

• Spoed aanvraag, contact uiterlijk binnen 24 uur na aanvraag bij BIJ12

• ‘Schade die daags voor de oogst plotseling is opgetreden’



1e bezoek/contact met aanvrager

• Controle informatie van de aanvrager

• Controleren naam adres woonplaats telefoonnummer en e-mailadres

• Controleren van de opgegeven schadepercelen

• Bespreken van vervolg taxatieprocedure tot aan eindtaxatie

• 1e veldbezoek

• Beeld krijgen van de situatie te velde

• Schadeveroorzakers registreren

• Staat van het gewas registreren

• Genomen afweermaatregelen registreren



Aftaxeren van de schade
• Vervolgbezoeken

• Tijdens eventuele vervolg bezoeken de schade monitoren

• Van alle bezoeken wordt een bezoekrapport opgemaakt

• Bezoekrapport wordt binnen 2 dagen naar BIJ12 gestuurd

• Eindtaxatie

• Grondgebruiker krijgt de mogelijkheid om mee te gaan tijdens eindtaxatie

• Resultaten van eindtaxatie worden zo mogelijk overlegd met grondgebruiker

• Resultaten worden digitaal verwerkt in tablet van de taxateur

• Grondgebruiker krijgt digitale bevestiging taxatie

• Taxatie bureau controleert concept taxatierapport

• Taxatiebureau verstuurt taxatierapport uiterlijk binnen 14 dagen naar BIJ12



Bedenkingen over taxatie
• Wanneer de grondgebruiker bedenkingen bij taxatie heeft:.

• Grondgebruiker moet dit uiterlijk binnen 8 dagen kenbaar maken bij BIJ12

• Grondgebruiker dient bij voorkeur zijn bedenkingen in het portaal van “MijnFaunazaken”

• Grondgebruiker kan zijn bedenkingen per e-mail te versturen naar faunaschade@BIJ12.nl



Taxeren van de schade

• Bij het vaststellen van de schade kijkt een taxateur naar de volgende zaken

• Schadeveroorzaker(s)

• Referentie (wat is de opbrengst in een onbeschadigd gewas)

• Oppervlakte van de schade

• De staat van het gewas

• Of er doorzaai of herinzaai van toepassing is

• Beoordelen of nog andere zaken mee spelen die het vaststellen van de schade beïnvloeden

• Voorbeeld berekening schadesom gras: 

Schadeberekening = totale ds-verlies x prijs/kg ds



Prijzen gewassen

• De volgende manieren van gewasprijsbepaling worden gehanteerd (in 

voorkeursvolgorde:

• De prijs wordt door BIJ12 vastgesteld. Bijvoorbeeld grasprijzen en graanprijzen

• Voor de prijs wordt de KWIN gehanteerd (normbladen vastgesteld door Wageningen Universiteit)

• Contractteelt, dit is een aan de verkopende partij vooraf gegarandeerde prijs, hiervan moet bewijs 

overlegd kunnen worden

• Indien geen van bovenstaande opties leidt tot een prijs geeft dan is het aan de taxateur zelf om 

onderbouwd tot een prijstelling te komen

• Voor gangbare gewassen geldt een andere prijsvorming als voor biologisch



Algemene zaken
• Tweede taxateur

• Bij schades die boven de €20.000 uit gaan komen

• Bij afwijkende teelten of schades

• Aandachtspunt bij aanvraag

• Houd er als aanvrager rekening mee dat de aanvraag tijdig doet: binnen 7 werkdagen na constatering 

schade van enige omvang

• Dit is een eis van BIJ12 om voor vergoeding in aanmerking te komen

• Reden: voor de taxateur kan de schadeoorzaak na 7 dagen lastig vast te stellen zijn

• Gevolg: te laat melden leidt tot niet taxeren van oude schade

• Bejaging en verjaging

• Zorg als grondgebruiker voor een goede samenwerking met de jager omtrent schadelijk wild 

• Als grondgebruiker bent u verantwoordelijk dat de jager zijn werk in het veld volgens de regels doet

• Een goede administratie van de jager omtrent zijn inspanningen in koppeling met de grondgebruiker is 

essentieel voor een goede taxatierapport afhandeling door BIJ12





Meld uw schade via

• www.faunaschade.nl

• De faunaschade app via mobiel.faunaschade.nl 

http://www.faunaschade.nl/


Dank voor uw aandacht en 
vragen. U kunt dit webinar
en een overzicht van de 
veelgestelde vragen vanaf 
morgen terugkijken op de 
website van LTO Noord. 


