
• Welkom!

• Wilt u uw geluid uitzetten?
links onderin het scherm, klik op het
microfoontje            

• Vragen stellen kan via de chat 

Bijeenkomst Faunaschade
6 april 2021  - aanvang 20.00 uur



Programma

20.00 uur Opening door Arnold Michielsen, themahouder
Flora & Fauna LTO Noord regio West

20.05 uur Toelichting Schade melden door Koos Maasbach van BIJ12

20.20 uur Toelichting over Taxatie door Henk Pelleboer van Van Ameyde

20.35 uur Ruimte voor het stellen van vragen

21.15 uur Afsluiting













Faunaschade?
Laat je schadevergoeding niet liggen

Koos Maasbach

BIJ12-Faunazaken

6 april2021



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 ganzenregeling

• Automatische taxaties

• Dassenovereenkomsten

• Edelhertenregeling

• Voorlichting grondgebruikers

• Helpdesk

• Advisering provincies en faunabeheereenheden

• Onderzoek

• Wolf



Faunaschade, wat nu?



Tegemoetkoming mogelijk?

• Informeer eerst

• Tegemoetkoming mogelijk o.a. afhankelijk 
van: 
• Genomen preventieve maatregelen
• Periode (oktobergras) 
• Diersoort (bijv. Nijlgans)
• Schade aan materialen, gebouwen

• Schade melden binnen 7 werkdagen

• Leges 300 euro 

• Minimum eigen risico van 250 euro 

• Uitzonderingen per provincie; teruggave 
leges en mogelijkheden 



Schade melden 

• Schademelding géén 
tegemoetkoming 

• aanvraag 
ontheffing/machtiging 

Tegemoetkomingsaanvraag 
faunaschade 

www.mijnfaunazakenbij12.nlwww.faunaschade.nl

http://www.mijnfaunazakenbij12.nl/
http://www.faunaschade.nl/


Stap 1: Account aanmaken



Stap 1: Account aanmaken





Stap 2: Percelen ophalen



Stap 2: Percelen ophalen



Stap 2: Percelen ophalen



Stap 3: 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



Hulp nodig:

• handleidingen en instructievideo’s

• telefonisch via 085-4862222

• bij12.nl/faunazaken

Meer informatie





Henk Pelleboer
• Taxateur bij Van Ameyde Waarderingen

• Taxeert o.a. faunaschade aan landbouwgewassen

Van Ameyde taxeert faunaschade in:
• Gras

• Noord Holland / Flevoland / Friesland / Groningen / Drenthe

• Maïs
• Heel Nederland

Introductie



Ontvangst taxatieopdracht BIJ12

Soort taxatieopdracht:

• Automatische taxatie
• Ganzenfourageergebieden

• 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”



Grasschade

Schade in gras kan worden veroorzaakt  door:

• Ganzen (vreten, vertrappen, vermesten)

• Smienten (vreten, verslempen)

• Zwanen (vreten, vertrappen, vermesten)

• Dassen (gaten, wroeten) 

• Zwijnen (wroeten)



Taxatie voorbereidingen
• Taxateur neemt telefonisch contact op, of gaat voor 1e bezoek en overlegt over:   

• Adresgegevens, ligging schade percelen, etc.  

• Taxateur bespreekt het protocol uitvoering van schadetaxaties. 
• (Schademeting met de TES grashoogtemeter / diagonaal over het perceel)

• Taxateur overlegt over de planning van de taxatie(s)

• Taxateur vraagt naar: 
• Het bemestingsplan (toepassing van een eventuele gedeelde kunstmestgift)

• Het tijdstip van in gebruik nemen van de percelen 

• Stalvoedering, beweiding, maaien

• Perceelshistorie (herinzaai/doorzaai)   

• Gebruik van beheerspakketten (uitgesteld maaien, botanisch beheer)



TES Hoogtemeter



Ganzen vraatschade



De taxatie in de praktijk
• Oriëntatie ligging schade perceel 

• (open water partijen, meren, treklijnen ganzenvluchten)

• Bepaling van de referentie(s) door taxateur

• Ganzensoorten, (of eventuele smienten aanwezigheid)

• Vaststellen aanwezige afweermiddelen, bv. vlaggen in nieuw ingezaaid grasland

• Hoeveelheid ganzenmest (oud of vers)

• Bemestingstoestand, ontwatering

• Grasbestand, onkruiddruk 

• Beweiding met schapen

• Gegevens worden genoteerd in een digitaal bezoekverslag



Brandgans

Kolgans

Grauwegans

Taiga/toendrarietgans



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 kan mee

• Intekenen van de diverse schadegebieden in de percelen

• Meten van de referentie(s)

• Meten van de grashoogte uitgedrukt in schade cm’s t.o.v. de referentie(s)

• De applicatie berekend schade. Via rekenmodel voorjaar 150kgds/ha/cm. X kg.ds prijs 
voorjaarsgras. ( WUR) X schade cm. X schade Ha.

• Eindtaxatie wordt verstuurd naar Van Ameyde en gecontroleerd. 

• Taxatiebureau verstuurt taxatierapport binnen 24 uur naar BIJ12 



Schade in maïs kan worden veroorzaakt  door:

• Ganzen (jonge planten)

• Roeken (kiemplanten plus zaad) 

• Spreeuwen (kolf) 

• Dassen   (kolf plus stengels) 

• Zwijnen (stengels plus Kolf)

Maïsschade



Veronkruiding na roekenschade



Dassenschade



Taxeren van de maïsschade
(Vervolg)bezoeken

• Tijdens eventuele vervolg bezoeken de schade monitoren

• Van alle bezoeken wordt een bezoekrapport opgemaakt

• Bezoekrapport wordt binnen 2 dagen naar BIJ12 gestuurd

Eindtaxatie
• Grondgebruiker kan mee

• Intekenen van de diverse schadegebieden in de percelen

• Meten van de schadeoppervlakte

• Bepaling opbrengstderving adhv standverdunningstabel en opbrengstdervingstabel (WUR)

• De applicatie berekend schade aan de hand van KWIN 

• Eindtaxatie wordt verstuurd naar Van Ameyde en gecontroleerd. 

• Taxatiebureau verstuurt taxatierapport uiterlijk binnen 24 uur naar BIJ12 



Tot slot

Bedenkingen over de taxatie door grondgebruiker

• Binnen acht dagen kenbaar maken bij BIJ12 bijvoorkeur in het portaal: Mijn Faunazaken

of

• Per e-mail naar: faunaschade@bij12.nl



Vragen ?


