
Ontwikkelingen beleid faunaschade

Huidige beleid grotendeels gebaseerd op beleid voormalig 
Faunafonds 

2018: Adviesrapport Verbinden en vernieuwen van de 
Maatschappelijke adviesraad Faunaschade

Sinds 2020: Herijking beleidsregels Faunaschade, werkgroep 
met aantal provincies



Maatschappelijke adviesraad 
Faunaschade

De Adviesraad pleit verder voor een vernieuwing 
van de regeling voor de schadetegemoetkoming. 
De nieuwe regeling moet logischer en 
consistenter worden vormgegeven, goed uit te 
leggen en te begrijpen zijn en positief prikkelend 
werken naar de inzet voor preventie en 
bestrijding. 



Maatschappelijke adviesraad 
Faunaschade

De Adviesraad stelt voor de huidige regeling te vervangen door een 
regeling gebaseerd op het normaal maatschappelijk risico op 
schade, het zogenaamde drempelmodel. 

Naast een uniforme, relatief lage minimumdrempel voor alle 
faunaschades kunnen provincies na een periode van invoering en 
afhankelijk van de vorderingen op preventiegebied overwegen om 
risicoverhogingsfactoren in te voeren. 

Doel van vernieuwde systematiek is om te komen tot een logischere, 
consistentere, goed te begrijpen, juridisch houdbare en positief 
prikkelende tegemoetkomingssystematiek met minder 
administratieve regeldruk. 



Huidige systematiek met eigen risico

Faunaschade

Tegemoetkoming

Eigen risico Korting obv percentage van 
de schade

Getaxeerde 
schade

Eigen risico 
(5%)

Tegemoetko
ming 
uitbetaald

€5000 €250 €4750



Drempelsystematiek

Faunaschade

Tegemoetkomi
ng

Eigen risico
Drempel: als 

percentage van 
opbrengst

Opbrengst

Voorbeelden
Getaxeerde 
schade

Opbrengst
(bedrijfsomzet)

Drempel 
(5%)

Tegemoetkoming 
uitbetaald

€5.000 €50.000 €2.500 €5.000

€5.000 €150.000 €7.500 €0



Prikkelende drempelsystematiek

Faunaschade

Tegemoetkomi
ng

Eigen risico

Voorspelbaarheid 
van de schade

Stand van een 
diersoort

Redelijke 
mogelijkheden 
om schade te 
voorkomen

Kwetsbaarheid 
van het gewas

Drempel: als 
percentage van 

opbrengst

Opbrengst



Praktijkproef drempelsystematiek 2021-2023

Uitwerking en praktijkproef drempelsystematiek; onderzoek 
naar een logischere, consistentere, begrijpelijke, juridisch 
houdbare en positief prikkelende 
tegemoetkomingssystematiek met minder administratieve 
regeldruk. 
Uitgevoerd door CLM in opdracht van BIJ12.



Herijking beleidsregels

Huidige set regels actualiseren
Streven naar zo veel mogelijk uniformiteit provincies met het 
oog op uitvoerbaarheid

Onderwerpen
• Uitsluiten van gronden voor tegemoetkoming
• Voorkomen van schade
• Adequaat gebruik, bestrijden
• Bedrijfsmatige landbouw
• Eigen risico (verschilt per soort gebied, diersoort, periode 

en per provincie)



Vragen?



De trits



Het proces in vogelvlucht

Aanvraag tegemoetkoming

1ste beoordeling

Taxatie

2de beoordeling

Besluiten & betalen



MijnFaunazaken
https://youtu.be/O9lhni72N4o



Taxatie

Huidige set regels actualiseren
Streven naar zo veel mogelijk uniformiteit provincies met het oog op 
uitvoerbaarheid

Onderwerpen
Uitsluiten van gronden voor tegemoetkoming
Voorkomen van schade
Adequaat gebruik, bestrijden
Bedrijfsmatige landbouw
Eigen risico (verschilt per soort gebied, diersoort, periode en per provincie)



Vragen?









faunaschades



faunaschades



Taxeren, het proces

• Taxateur neemt contact op met de boer
• Één of meerdere bezoeken
• Eindtaxatie vlak voor de oogst
• Alle taxateurs werken met tablet met perceelsgegevens

van de aanvraag
• Meten en intekenen op tablet
• Berekenen schade
• Controle door bureau
• Insturen naar BIJ12
• Inzage grondgebruiker (bevestiging taxatie)
• Proces volledige gedigitaliseerd



Taxeren grasland



Taxeren

• Protocollen en richtlijnen taxatie faunaschade februari 2022
• Verplichte certificering faunaschade taxateurs bij NIVRE 

(gewassen)
• Taxatierapporten worden door consulenten BIJ12 getoetst
• BIJ12 voert steekproefsgewijs controletaxaties uit
• Grondgebruiker ontvangt altijd bevestiging taxatie 

(taxatierapport) waarop gereageerd kan worden
• Inzet nieuwe technieken
• Contracten met twee onafhankelijke taxatiebureaus voor 

periode van vier jaar
• Ca 50 taxateurs
• Selectie via Europese aanbesteding



Vragen?



Cijfers en feiten Faunaschade 2021



Aantal aanvragen Utrecht 2016-2022
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Getaxeerde en uitbetaalde schade 
2016-2022
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Verhouding ganzenschade binnen en 
buiten ganzenfoerageergebieden 
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Top 5 beschadigde gewassoorten 
2021



Top 5 schadeveroorzakende 
diersoorten 2021



• Effectiviteit BirdAlert
• Vermindering aanrijdingen reeën
• In kaart brengen niet gemelde schade
• Adaptief beheer
• Verstoringsafstanden N2000
• Beweegredenenstudie ganzenbeheer
• WildlifeNL
• Maistaxaties met een drone
• Roekschade
• Herziening Faunaschadepreventiekits

Onderzoeken



Vragen?




