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Wie verwacht zou hebben, dat het met de werkzaamhe-
den van het Faunafonds vier jaar na de officiële start wel
wat rustiger aan zou gaan, komt bedrogen uit. Nou zijn
we natuurlijk ook niet in het leven geroepen om het
rustig te hebben. Naast het gegeven, dat de samenle-
ving zich vaak heel intens bezig houdt met het wel en
wee van dieren, met de in het wild levende fauna, blij-
ven ook taak en werkzaamheden van het Faunafonds
veel aandacht vragen. Onze kerntaak ligt in de relatie
tussen de in het wild levende fauna en de potentiële en
feitelijke schade, die deze aanricht bij het agrarisch
bedrijfsleven. Onderzoek, praktijkproeven, adviezen
over hoe schade te voorkomen; advies aan minister en
provincies over lastige vraagstukken of over heel con-
crete en basale vragen; schade bepalen en binnen rand-
voorwaarden tegemoetkomingen betalen; voorlichting
en communicatie; al deze werkzaamheden komen
onverminderd dagelijks langs. In dit jaarverslag staat
het allemaal beschreven. Nee, rustig hebben ze het in
Dordrecht bepaald niet. Vaak is de druk om tijdig alles af
te hebben bijzonder groot. De secretaris vraagt veel van
zijn mensen en gaat daarbij met ambitie voorop. Er
wordt met smacht naar enige personele uitbreiding uit-
gezien. De sfeer en ambitie lijden er niet onder. Dat is
een compliment meer dan waard!

In paragraaf 2.3 staan de relevante gegevens over het
bestuur beschreven. Het bestuur besteedt veel tijd en
energie aan zijn taak; de betrokkenheid van de individu-
ele leden en de adviseurs is groot. Ondanks de verschil-
lende achtergronden van de leden wordt er goed inhou-
delijk met elkaar gediscussieerd, argumenten worden
gewisseld, men heeft respect voor de opvattingen van
de collega, men probeert altijd op een lijn uit te komen.
Ook dat is een compliment waard!

Op verzoek van het departement onderzocht
PriceWaterhouseCoopers het functioneren van de
Raden van Toezicht in het beleidsdomein van LNV. Zij
constateerden terecht, dat het Faunafonds geen Raad
van Toezicht heeft en adviseerden om wel zo’n toe-
zichtsorgaan in het leven te roepen. Er is ons als

Faunafonds veel aan gelegen om geheel transparant
naar eenieder te functioneren en verantwoording van
ons doen en laten af te leggen. Wij willen gaarne aan
alle aspecten en eisen van Good Governance voldoen.
Als een Raad van Toezicht daarbij kan helpen zullen we
in overleg met het departement daartoe overgaan. Een
aspect van Good Governance is een kritische blik op het
eigen functioneren als bestuur, de relatie bestuur en
voorzitter en de relatie bestuur/voorzitter met de secre-
taris. Wij hebben afgesproken daar komend jaar stap-
pen in te zetten; we zoeken nog naar een goede vorm.

Nee, 2005 was voor het Faunafonds bepaald geen jaar
van achterover leunen. Een jaar met elan en ambitie.
Daar ben ik alle betrokkenen zeer erkentelijk voor.

Servaas Huys,
voorzitter
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inheemse soort slechts wordt verleend aan een belang-
hebbende, indien die schade redelijkerwijs niet of niet
geheel te zijnen laste behoort te blijven. De tegemoet-
koming wordt naar billijkheid bepaald. Hoewel de wet-
gever de Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit daartoe de bevoegdheid heeft gegeven om in
overeenstemming met de colleges van gedeputeerde
staten van de provincies in een ministeriële regeling
regels te stellen met inachtneming waarvan het
Faunafonds op verzoeken voor een tegemoetkoming
dient te beslissen, is zo’n ministeriële regeling tot op
heden niet tot stand gekomen. Door het ontbreken van
een ministeriële regeling heeft het bestuur besloten de
voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan
worden verleend, vast te leggen in beleidsregels, in dit
geval de Regeling vaststelling schadevergoeding
Faunafonds. De regeling alsmede de wijzigingen daarop
worden gepubliceerd in de Staatscourant. 
In deze regeling is tot op detailniveau vastgelegd op
welke wijze een verzoekschrift faunaschade bij het
bestuur moet worden ingediend, aan welke voor-
waarden moet zijn voldaan om voor een tegemoetko-
ming in de schade in aanmerking te komen en in welke
gevallen op voorhand reeds is bepaald dat geen tege-
moetkoming in de schade zal worden verleend.
Inmiddels zijn onderdelen van de regeling ter toetsing
aan de rechter voorgelegd. Tot op heden heeft de rech-
ter in de hem voorgelegde gevallen steeds geoordeeld
dat de beleidsregels van het Faunafonds de rechterlijke
toets kunnen doorstaan.

1.4 Werkwijze van het Faunafonds

1.4.1 Het aanvragen van een tegemoetkoming in de
schade door dieren behorende tot beschermde inheemse
soorten
Een verzoek voor een tegemoetkoming in de schade
welke dieren behorende tot beschermde inheemse dier-
soorten aan bedrijfsmatig geteelde gewassen of
bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren hebben
veroorzaakt, moet op een door het bestuur vastgesteld
formulier worden ingediend. Dit formulier is verkrijg-

baar bij het LNV-loket, maar kan ook worden gedownlo-
ad van de website van het Faunafonds. Nadat de aan-
vrager het formulier heeft ingevuld wordt het gezonden
naar de Dienst Regelingen te Dordrecht. Bij deze dienst
wordt het verzoekschrift ingevoerd in het geautomati-
seerde bestand van het Faunafonds. De aanvrager krijgt
een bevestiging van de ontvangst van zijn aanvraag.
Indien de aanvraag niet compleet is ontvangt de aan-
vrager daarvan eveneens bericht en wordt hem een ter-
mijn gesteld waarbinnen hij de aanvraag dient te com-
pleteren. Na het invoeren van het verzoekschrift wordt
het verzoekschrift ter beoordeling overgedragen aan
het secretariaat van het Faunafonds. 
Bij de eerste beoordeling wordt vastgesteld of de aan-
vraag aan de voorwaarden, zoals opgenomen in de
regeling, voldoet. Is dat niet het geval dan ontvangt de
aanvrager direct een beslissing op zijn aanvraag en
wordt zijn aanvraag met redenen omkleed afgewezen.
Voldoet de aanvraag wel aan de voorwaarden van de
regeling dan wordt aan het taxatiebureau, in wiens
werkgebied de percelen waarop de schade is aangericht
zijn gelegen, opdracht verleend de schade te taxeren.
Afhankelijk van het moment waarop het verzoek voor
de tegemoetkoming wordt ingediend brengt de taxa-
teur één of meerdere keren een bezoek aan het perceel
en beschouwt het beschadigde gewas. Vervolgens
spreekt de taxateur met de grondgebruiker af dat deze
de taxateur kort voor het oogsttijdstip zal inlichten
omtrent de oogstdatum. Enkele dagen voor de geplan-
de oogstdatum brengt de taxateur een laatste bezoek
aan het schadeperceel en stelt hij de schadeomvang
definitief vast. Van deze schadevaststelling ontvangt de
aanvrager een bevestiging. De aanvrager heeft vervol-
gens acht dagen de gelegenheid om bij het Faunafonds
te reclameren omtrent de omvang en de hoogte van de
vastgestelde schade. Maakt de grondgebruiker van dat
recht gebruik dan worden zijn opmerkingen voor advies
doorgezonden naar het betreffende taxatiebureau. Het
advies van het taxatiebureau wordt na ontvangst ter
kennisneming aan de aanvrager van de tegemoetko-
ming gezonden. Daarna wordt zo spoedig mogelijk de
beslissing op de aanvraag voorbereid en genomen. Het

1.1 Inleiding

In Nederland is de bescherming van planten- en dier-
soorten geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet is
op 1 april 2002 in werking getreden en bevat bepalingen
die voorheen waren opgenomen in de Jachtwet, de
Vogelwet, de Natuurbeschermingswet en de wet
bedreigde uitheemse diersoorten. Hoewel de wet in de
eerste plaats een beschermingswet is, zijn in de wet ook
bepalingen over de jacht (benutting van diersoorten)
opgenomen. Een ander belangrijk hoofdstuk in de wet is
het beheer en de bestrijding van schade door bij deze
wet beschermde dieren. Bij dit onderwerp spelen drie
organisaties een grote rol. In de eerste plaats de colle-
ges van gedeputeerde staten. Grondgebruikers kunnen
als beschermde dieren belangrijke schade (dreigen) toe
te brengen aan landbouwgewassen en er geen andere
bevredigende oplossing voor handen is een ontheffing
aanvragen om ter ondersteuning van de verjaging
enkele van de dieren, die de schade veroorzaken, te
doden. Voorts spelen in dit verband de Faunabeheer-
eenheden in de provincies een belangrijke rol. De
Faunabeheereenheid is het provinciale orgaan dat ver-
antwoordelijk is voor een planmatig beheer van dier-
soorten. 
Het derde orgaan dat in het kader van beheer en scha-
debestrijding een belangrijke taak uitoefent is het
Faunafonds. Het Faunafonds is een per 1 april 2002 inge-
steld zelfstandig bestuursorgaan dat op verzoek een
tegemoetkoming in de schade die dieren behorende tot
beschermde inheemse soorten aan bedrijfsmatig
geteelde landbouwgewassen of bedrijfsmatig gehou-
den landbouwhuisdieren kan verlenen. In het bestuur
van het Faunafonds zijn vier maatschappelijke organi-
saties vertegenwoordigd: de landbouw, de jacht, de
natuurgebieds- alsook de soortenbescherming, dieren-
bescherming en de wetenschap/gedragsecologie. Het
bestuur staat onder leiding van een onafhankelijk voor-
zitter. Het Faunafonds stelt jaarlijks een begroting op en
publiceert een jaarrekening en jaarverslag. Naast het
verlenen van tegemoetkomingen in de schade heeft het
Faunafonds een belangrijke adviserende taak voor de

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
verricht het Faunafonds onderzoek en geeft voorlich-
ting over maatregelen ter voorkoming en beperking van
schade door dieren behorende tot beschermde soorten.

1.2 Missie en strategie

De kerntaken van het Faunafonds zijn:
• het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en

bestrijding van schade door dieren behorende tot
beschermde inheemse soorten;

• het in daarvoor in aanmerking komende gevallen op
verzoek verlenen van een tegemoetkoming in de
schade die dieren behorende tot beschermde
inheemse soorten hebben veroorzaakt aan bedrijfs-
matig geteelde landbouwgewassen of bedrijfsmatig
gehouden landbouwhuisdieren;

• het doen van onderzoek en geven van voorlichting
omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking
van schade door dieren;

• het op verzoek geven van adviezen aan de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit en aan
de colleges van gedeputeerde staten over aan hen bij
wet opgedragen taken.

Uitgangspunt bij deze taken is deze op een rechtmatige
en doelmatige wijze worden uitgevoerd en dat de kwa-
liteit van de beslissingen en de adviezen (inhoudelijk als
ook juridisch-procedureel) hoog is.
Kernbegrippen die als leidraad dienen bij de invulling
van de taken van het Faunafonds als organisatie en de
vormgeving van de werkprocessen zijn: deskundigheid,
betrouwbaarheid, transparantie, klantgerichtheid,
maar wel met behoud van onafhankelijkheid, bedrijfs-
matigheid, pro-actief handelen en maatschappelijke
aanvaardbaarheid.

1.3 Het beleid ten aanzien van het verlenen
van tegemoetkomingen

In de wet is bepaald dat een tegemoetkoming in de
schade door dieren behorende tot een beschermde

1 Het Faunafonds
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Belangrijkste prestaties

2.1 Wet- en regelgeving:

Eénjarige ganzenopvangovereenkomsten door het
Faunafonds.
In december 2003 heeft de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit het beleidskader Fauna-
beheer vastgesteld en ingevoerd. In dat beleidskader is
met een groot aantal maatschappelijke organisaties
afspraken gemaakt over het opvangen van overwinte-
rende kol-, grauwe ganzen en smienten. Eén van de
afspraken is dat voor deze overwinterende ganzen en
smienten specifiek voor deze soorten aangewezen foe-
rageergebieden zullen worden ingericht en dat de gan-
zen en smienten zullen worden verjaagd naar die gebie-
den. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in totaal
80.000 ha (65.000 ha landbouwgrond en 15.000 ha
gronden in eigendom/beheer bij natuurterreinbeheren-
de organisaties) voor deze overwinterende soorten wor-
den aangewezen. In een later stadium is ten behoeve
van de provincie Friesland de mogelijkheid geopend
9000 ha en voor de provincie Groningen 1000 ha land-
bouwgrond als extra ganzenopvanggebied aan te wij-
zen.
Voor de aangewezen landbouwgronden is het de
bedoeling dat daarop uiteindelijk de mogelijkheid wor-
den geopend subsidieovereenkomsten in het kader van
de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer af te slui-
ten voor een periode van zes jaren. 

Een drietal provincies (Overijssel, Gelderland en
Limburg) heeft gebieden aangewezen, waar de over-
winterende ganzen en smienten zullen worden opge-
vangen. In de overige provincies stuitte de voorgeno-
men aanwijzing op veel bezwaren. In overleg met de
Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit is
vervolgens besloten dat de aanwijzing van foerageerge-
bieden moest kunnen steunen op draagvlak in de regio.
In veel provincies is het overleg met de landbouworga-
nisaties geopend, waarna gebieden zijn aangewezen.
Omdat voor het afsluiten van SAN-overeenkomsten de

voorwaarde geldt dat de gebieden zijn opgenomen in
de provinciale natuurgebiedsplannen en deze niet voor
het eind van het jaar 2005 gereed zullen zijn, heeft de
Minister besloten het Faunafonds te verzoeken éénjari-
ge overeenkomsten voor het opvangen van overwinte-
rende kol- en grauwe ganzen af te sluiten. Het bestuur
van het Faunafonds heeft het verzoek van de Minister
aangenomen en heeft in de maanden juli en augustus
een periode geopend waarin aanvragen voor een éénja-
rige opvangovereenkomst bij het Faunafonds kon wor-
den ingediend.
In de periode daarna is veelal via Agrarische
Natuurverenigingen met 2130 beheerders (agrarische
ondernemers) een overeenkomst voor de periode van
een jaar afgesloten voor één of meerdere pakketten
voor ganzen- en smientenopvang. In totaal is hiermee
een oppervlakte gemoeid van 56.427,37 ha, waaraan een
bedrag van €5.880.000 is gekoppeld aan opvangver-
goedingen. Dit bedrag zal nog worden verhoogd met de
schade die de op te vangen ganzen en smienten aan de
gewassen zullen veroorzaken en die door taxateurs van
het Faunafonds zal worden vastgesteld. De deelnemers
aan de opvangregeling zullen in het merendeel van de
gevallen in de maanden juli en augustus 2006 hun
opvangvergoeding alsmede de getaxeerde schade uit-
gekeerd krijgen. Het ligt in het voornemen van de
Minister met ingang van het winterseizoen 2006/2007
de mogelijkheid te openen zesjarige opvang- overeen-
komsten af te sluiten via de Dienst Regelingen.

Experimentele pakketten voor ganzenopvang op de
zware klei.
In het overleg dat de Minister met de maatschappelijke
organisaties over het beleidskader Faunabeheer en de
ganzenpakketten heeft gevoerd is van de zijde van de
landbouworganisaties aangevoerd dat de voorgestelde
ganzenopvangpakketten nauwelijks toepasbaar zijn
voor akkerbouwers, die hun bedrijf op zware klei uitoe-
fenen. De Minister heeft daarop de Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie (ZLTO) verzocht experimentele
pakketvoorstellen te formuleren voor het opvangen van
overwinterende kol- en grauwe ganzen en smienten op

streven is erop gericht dat binnen zes weken, nadat het
secretariaat het taxatierapport heeft ontvangen, de
beslissing naar de aanvrager wordt verzonden en een te
verlenen tegemoetkoming in de schade is bijgeschreven
op de bankrekening van de aanvrager.
Een enigszins afwijkende werkwijze wordt gehanteerd
bij verzoekschriften, waarin een tegemoetkoming
wordt gevraagd in de schade door dassen, reeën, dam-
herten, edelherten of wilde zwijnen en schade door vos-
sen aan landbouwhuisdieren. In al deze gevallen krijgt
de consulent van het Faunafonds, in wiens werkgebied
de schade is gemeld, het verzoek een veldbezoek te
brengen. In voorkomend geval heeft de consulent de
bevoegdheid gelijktijdig de omvang van de schade vast
te stellen, als deze lager is dan €1000. Wordt dit bedrag
overschreden dan wordt alsnog een taxatieopdracht
verleend aan het taxatiebureau uit wiens werkgebied
de schade wordt gemeld. Ook als de consulent de scha-
de vaststelt heeft de aanvrager de mogelijkheid daarte-
gen een reclame in te stellen.
Verzoekschriften waarin de schade is vastgesteld op een
bedrag lager dan €5000 worden door de secretaris in
mandaat afgedaan. Verzoekschriften met een vastge-
steld schadebedrag hoger dan €5000 worden maande-
lijks aan het bestuur van het Faunafonds ter beoorde-
ling voorgelegd.
Leidt een verzoekschrift tot betaling van een tegemoet-
koming dan wordt de Dienst Regelingen verzocht de
betaling te verrichten. Wordt een verzoek om een tege-
moetkoming in de schade afgewezen, dan ontvangt de
aanvrager een gemotiveerde beslissing. 

1.4.2. Bezwaar en beroep
Indien een aanvrager van een tegemoetkoming in de
schade het niet eens is met de beslissing die hij van het
Faunafonds op zijn aanvraag heeft ontvangen, dan kan
hij daartegen een bezwaarschrift indienen bij het
bestuur van het Faunafonds. Bezwaarde ontvangt een
ontvangstbevestiging en een mededeling dat zijn
bezwaarschrift voor advies wordt voorgelegd aan de
Afdeling Recht en Rechtsbescher-ming van de Dienst
Regelingen in Den Haag. Gelijktijdig ontvangt

bezwaarde de mededeling dat het enige maanden kan
duren voordat op zijn bezwaarschrift wordt beslist. Het
bezwaarschrift wordt vervolgens, voorzien van de ziens-
wijze van het secretariaat op het bezwaarschrift, door-
gezonden naar de Afdeling. Deze organiseert een hoor-
zitting waar bezwaarde in de gelegenheid wordt
gesteld zijn bezwaren nader toe te lichten. De hoorzit-
tingen worden altijd bijgewoond door de coördinator
faunazaken of bij diens afwezigheid door een andere
medewerker van het Faunafonds. Deze is tijdens de
hoorzitting in de gelegenheid de in primo genomen
beslissing toe te lichten. Aan de hand van het dossier en
hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht
stelt de Afdeling een advies voor het bestuur van het
Faunafonds op in de vorm van een concept-beslissing op
bezwaar. De concept-beslissing op bezwaar wordt aan
het Faunafonds voorgelegd en door de voorzitter van
het Faunafonds ondertekend.
Als een aanvrager zich niet kan vinden in de beslissing op
zijn bezwaarschrift dan staat hem de gang naar de rechter
open en in tweede instantie hoger beroep bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1.4.3. Financiering
De bekostiging van de te verlenen tegemoetkomingen
alsmede de kosten van het secretariaat van het
Faunafonds worden gefinancierd door de beleidsverant-
woordelijke directie van het Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. 
Indien de reden voor de verlening van de tegemoetko-
ming in de schade is gelegen in zogenoemd “eigen
beleid” van de desbetreffende provincie, bijvoorbeeld
omdat de provincie om haar moverende redenen geen
ontheffing voor aan verjaging ondersteunend afschot
wil verlenen, dan wordt de tegemoetkoming doorbelast
aan de betreffende provincie. 
De kosten van onderzoek en voorlichting door het
Faunafonds worden bekostigd uit de bijdrage die jacht-
aktehouders jaarlijks ten behoeve van het Faunafonds
verplicht zijn af te dragen en die via het Ministerie van
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit aan het
Faunafonds ter beschikking worden gesteld. 

2 2005 in vogelvlucht
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inheems diersoort, te weten de woelrat. In maart en
april 2005 ontdekten met name fruittelers dat meerde-
re fruitbomen in de boomgaard een groeiachterstand
vertoonden. Bij nader onderzoek bleek dat het wortel-
stelsel van die bomen nagenoeg geheel was verdwenen
en dat de stam in de grond tot een potloodpunt was
afgeknaagd. Deze vorm van schade duidt op vraatscha-
de door woelratten. Ter voorkoming en bestrijding van
deze schade stond de fruitteler slechts het aanvragen
van een ontheffing voor het doden van woelratten bij
het provinciaal bestuur open. Als middelen daarvoor
kon de provincie het gebruik van vallen en klemmen als-
mede het bestrijdingsmiddel Arvicolex bij ontheffing
toestaan. In totaal hebben zo’n 85 fruittelers een ver-
zoekschrift voor een tegemoetkoming in de schade door
woelratten bij het bestuur ingediend. In het najaar zijn
door het bestuur uitgangspunten en richtlijnen gefor-
muleerd op basis waarvan de taxateurs de omvang van
de woelrattenschade konden vaststellen. 
In totaal is de schade door woelratten in 2005 begroot
op €700.000. In begin 2006 zal worden bepaald of deze
schade ook voor een tegemoetkoming in aanmerking
zal komen.

2.3 Bestuur

Auditcommissie.
Het bestuur heeft besloten een financiële commissie in
te stellen, die de ontwikkelingen van het Faunafonds op
financieel gebied nauwgezet volgt en vervolgens aan
het bestuur rapporteert. De commissie bestaat uit de
leden H. Slijkhuis, J. Schellekens en S. Huys; zij doet haar
werkzaamheden in overleg met de secretaris. De com-
missie is ook betrokken bij het verantwoording afleg-
gen over de jaarstukken bij de directeur LNV.

Commissie Onderzoek Faunafonds.
Het Faunafonds kent al enige jaren een Onderzoeks-
commissie. Hierin zitten de leden G. Alferink, H.
Slijkhuis, R. Foppen. Deze commissie bereidt de onder-
zoeksvragen en voorstellen voor ten behoeve van het
bestuur. In 2005 heeft de commissie zich vooral gericht

op de opstelling van het Meerjaren-onderzoekspro-
gramma Faunafonds. 

Vergaderingen.
Het Faunafonds vergadert maandelijks, meestal in
Kasteel Groeneveldt te Baarn; soms “op locatie” , wan-
neer bijvoorbeeld aansluitend een werkbezoek van het
bestuur is gepland. Zo werd in 2005 een bezoek
gebracht aan de nationale Luchthaven Schiphol tenein-
de daar de situatie met betrekking tot vogelaanvarin-
gen te bezien. Kort daarvoor had het bestuur de provin-
cie geadviseerd een ontheffing voor het afschot van bui-
zerden in het kader van de vliegveiligheid te verlenen. In
oktober 2005 is in het provinciehuis te Maastricht ver-
gaderd en werd aansluitend in het veld kennis genomen
van de woelrattenproblematiek en de kansen voor
oplossingen. De vergaderingen beslaan een dagdeel.
Natuurlijk is een bestuurslid heel wat meer tijd bezig
met zijn taak: voorbereiden van de vergadering, bijhou-
den van ontwikkelingen, contacten met “het veld”. 
De voorzitter bereidt maandelijks de vergaderingen met
de secretaris voor; hij vertegenwoordigt het bestuur
naar provincies, naar de Minister en zijn medewerkers
en naar de buitenwereld. Ook heeft hij veelvuldig over-
leg met het secretariaat over de lopende zaken en
vraagstukken.

Rooster van Aftreden:
In de Flora- en faunawet is de samenstelling van het
bestuur en de benoeming van de bestuursleden van het
Faunafonds geregeld. Daarin is onder meer bepaald dat
de benoeming van de bestuursleden geldt voor een
periode van vier jaar en dat een bestuurslid éénmaal
voor een periode van maximaal vier jaar kan worden
herbenoemd. De voorzitter heeft deze wijze van benoe-
ming besproken met de directeur Natuur en aangege-
ven dat op het moment dat de herbenoeming van het
huidige bestuur eindigt (30 juni 2007), nagenoeg het
gehele zittende bestuur dient af te treden. Uit oogpunt
van continuïteit is dit niet wenselijk. Daarop is voorge-
steld een rooster van aftreden op te stellen dat er in
voorziet dat de bestuursleden van het Faunafonds

zware klei. De ZLTO heeft in samenwerking met het
Centrum voor Landbouw en Milieu een aantal experi-
mentele pakketten ontwikkeld en landbouwers aange-
zocht die de experimenten willen uitvoeren. De voor-
stellen zijn aan de Minister voorgelegd. Hij heeft de
voorstellen overgenomen en het Faunafonds verzocht
met de agrariërs die de experimentele pakketten willen
uitvoeren overeenkomsten voor de periode van drie
jaren af te sluiten. Inmiddels zijn met een tiental land-
bouwers (vier in West-Brabant) en zes in het oostelijk
deel van Zeeuws-Vlaanderen experimentele pakket-
overeenkomsten afgesloten.

2.2 Beleid

Aanpassingen in het eigen risico.
In juni 2005 heeft het bestuur besloten de beleidsregels
te wijzigen. De wijziging was nodig vanwege de aanbe-
velingen die de Commissie Huys aan de Minister had
verstrekt om het beroep op het Faunafonds te beperken
en de hiervoor beschreven mogelijkheid om éénjarige
ganzenopvangovereenkomsten aan te kunnen gaan. 
Eén van de aanbevelingen die de Commissie Huys aan
de Minister heeft gedaan en waarvan de Minister aan
het bestuur van het Faunafonds heeft verzocht deze
door te voeren betrof aanpassing van het eigen risico
dat geldt indien het bestuur besluit een aanvraag voor
een tegemoetkoming in de schade te honoreren. Dat
eigen risico bedroeg 5% van de getaxeerde schade met
een minimum van €115,00 per aanvraag. De Minister
heeft het bestuur verzocht, daarbij de aanbeveling van
de Commissie volgend, het eigen risico te bepalen op 5%
van het getaxeerde bedrag met een minimum van
€250,00 per geval. Nadat deze wijziging per 1 juli 2005
van kracht was geworden is deze wijziging aan de orde
geweest tijdens een Algemeen Overleg met de Vaste
Kamercommissie voor Landbouw van de Tweede Kamer.
Tijdens dat overleg is door het Kamerlid Snijder-
Hazelhoff een motie ingediend waarin de Minister werd
opgeroepen het Faunafonds te verzoeken het eigen risi-
co aan te passen. De motie is later door de Tweede
Kamer aangenomen, waarna de Minister het bestuur

van het Faunafonds heeft verzocht de beleidsregels
wederom te wijzigen en het eigen risico te bepalen op
5% van het getaxeerde bedrag met een minimum van
€250,00 per bedrijf per jaar. In december 2005 heeft het
bestuur de gewijzigde beleidsregels vastgesteld en het
nieuwe eigen risico is ingegaan per 1 januari 2006.

Aanpassing beleid tegemoetkomingen wilde zwijnen-
schade in zogenoemde nuloptiegebieden.
In ons land is een tweetal gebieden aangewezen waar
een populatie wilde zwijnen in het wild wordt toege-
staan, te weten de Veluwe en de Meinweg in Limburg.
Het bestuur wordt in toenemende mate echter gecon-
fronteerd met verzoekschriften voor een tegemoetko-
ming in de schade die wilde zwijnen buiten die gebie-
den hebben veroorzaakt aan landbouwgewassen. Veel
van deze verzoekschriften zijn afkomstig uit de grens-
streek met Duitsland. Het bestuur wees deze verzoeken
in beginsel af omdat in die gebieden de zogenoemde
nuloptie moest worden gehanteerd, hetgeen betekent
dat als er in een nuloptiegebied een wild zwijn voor-
komt dit zo spoedig mogelijk moest worden verwijderd.
Dit beleid stuitte op veel verzet bij de landbouworgani-
saties. Het bestuur heeft daarop bepaald dat een tege-
moetkoming in de schade kan worden verleend als de
grondgebruiker zelf aantoonbaar maatregelen heeft
getroffen de schade te voorkomen en te beperken en als
hij daarnaast, als de door hem zelf te treffen preventie-
ve middelen onvoldoende soelaas bieden, een onthef-
fing voor afschot van het wilde zwijn heeft aangevraagd
bij de provincie. 

Tegemoetkomingen in de schade door veldmuizen en
woelratten.
In het begin van 2005 heeft het bestuur bepaald onder
welke voorwaarden en omstandigheden schade aange-
richt door veldmuizen voor een tegemoetkoming in
aanmerking kan komen. In de loop van het jaar zijn de
verzoekschriften die op deze schade betrekking hadden
afgehandeld. 
In het voorjaar werd het bestuur geconfronteerd met
een nieuwe vorm van schade door een beschermde
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ministerie, waaronder de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer. Onder deze regeling zullen in de toe-
komst ook de ganzenopvangovereenkomsten worden
gebracht. De Dienst Regelingen registreert met behulp
van GIS de percelen waarop de overeenkomsten zijn
gesloten. Het Faunafonds hanteert bij de registratie van
de schadegevallen nog steeds de postcode van de
grondgebruiker. Aan het gebruik van de postcode van
de aanvrager kleven aanmerkelijke bezwaren. Zo is het
perceel waarop de schade is veroorzaakt niet altijd gele-
gen in de directe nabijheid van het woonhuis van de
aanvrager zodat daardoor regelmatig vervuiling van
overzichten plaatsvindt, die handmatig moet worden
gecorrigeerd. Voorts is de controle op samenloop met
andere LNV-regelingen erg omslachtig. Dat is voor het
bestuur reden geweest in 2005 te onderzoeken of de
registratie van de schadepercelen met behulp van GIS
kan plaatsvinden zodat in de toekomst overzichten op
perceelniveau kunnen worden verstrekt. Ook bij de advi-
sering van de ontheffingen voor aan verjaging onder-
steunend afschot is schaderegistratie op perceelsniveau
uitermate relevant. Het bestuur heeft daarop het GIS-
competence centre, een samenwerkingsverband tussen
de Dienst Regelingen en de Dienst Landelijk Gebied ver-
zocht een eerste oriënterend onderzoek naar de GIS-
toepassingsmogelijkheden voor het Faunafonds uit te
voeren. Uit het eerste verkennende onderzoek is geble-
ken dat Gistoepassingen binnen het Faunafonds uiter-
mate relevant zijn. Het bestuur heeft daarop het GIS-
competence centre opdracht verleend een informatie-
analyse uit te voeren naar de gevolgen van de invoering
van het GIS in de bedrijfsvoering van het Faunafonds. 

2.5 Financiën

In 2005 zijn in totaal 4839 verzoekschriften Fauna-
schade ontvangen. Dit waren er op de kop af 250 meer
dan in 2004. Aan tegemoetkomingen is in 2005 totaal
€7.728.278 uitgekeerd, waarvan €2.309.191 voor schade
veroorzaakt door veldmuizen. 
Omdat nog steeds geen coördinator Onderzoek kon
worden aangetrokken is het budget voor onderzoek en

voorlichting dat voor 2005 uit de bijdragen in het kader
van de jachtakten voor het Faunafonds beschikbaar
kwam niet geheel uitgeput en is het overschot aan de
bestemmingsreserve Voorlichting en Onderzoek toege-
voegd. 
Voor een gedetailleerd overzicht van de financiën wordt
volstaan te verwijzen naar de jaarrekening 2005 die als
bijlage bij dit verslag is gevoegd.

gedifferentieerd aftreden, zodat de continuïteit binnen
het bestuur wordt gewaarborgd. Eind 2005 heeft het
bestuur het voorstel van het Rooster van Aftreden vast-
gelegd en ter accordering aan de Directeur Natuur van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit voorgelegd. 

Treasurystatuut:
In het kader van het beheer van de liquide middelen
heeft het bestuur in dit verslagjaar bezien hoe één en
ander verder kan worden geoptimaliseerd. De uitbeta-
ling van de tegemoetkomingen in de schade worden
weliswaar door de Dienst Regelingen verzorgd, maar er
blijven nog tal van betalingen over die onder verant-
woordelijkheid van het bestuur door medewerkers van
het secretariaat worden verricht. Teneinde de verant-
woordelijkheden van een ieder die bij de betalingen ten
behoeve van het Faunafonds is betrokken helder op
schrift te krijgen heeft het bestuur na raadplegen van
de huisaccountant een Treasury statuut vastgesteld en
gepubliceerd in de Staatscourant. In dat statuut is onder
meer geregeld hoe de betalingen met behulp van een
electronic banking system wordt geregeld, onder welke
voorwaarde gelden voor langere termijn kunnen wor-
den vastgelegd en welke personen welke verantwoor-
delijkheden hebben bij de regeling van het liquide 
middelenbeheer.

Aansturingsarrangement LNV – Faunafonds:
Voor een deel is de wijze waarop het bestuur verant-
woording van zijn taakuitoefening aflegt aan de
Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
vastgelegd in de Flora-en faunawet. In het kader van de
sturings- en toetsingsrelatie met LNV is bezien hoe die
relatie nog verder kan worden versterkt. Besloten is die
relatie in de vorm van een aansturingsdocument tussen
de Minister en het bestuur vast te leggen. Nadat over
het ontwerp van het aansturingsdocument overeen-
stemming is bereikt tussen de Minister en het bestuur is
eind december 2005 het aansturingsarrangement
ondertekend door de Secretaris-Generaal van LNV en
het bestuur van het Faunafonds.

2.4 Bedrijfsvoering

Administratieve Organisatie
In het verslagjaar is zeer voortvarend gewerkt aan de
beschrijving van de administratieve organisatie (AO)
van de werkzaamheden van het secretariaat van het
Faunafonds. In de AO is precies vastgelegd welke functi-
onaris voor welke taken verantwoordelijk is en hoe de
routing van bepaalde werkzaamheden verloopt. De AO
is niet alleen voor nieuwe medewerkers van groot
belang bij hun inwerkprogramma maar ook de accoun-
tant maakt graag gebruik van de AO bij de controle van
de jaarrekening. In 2006 zullen enkele losse hoofdstuk-
ken worden geïntegreerd in de AO. 

Openbaarheid schadecijfers:
In 2005 is onder meer door de Faunabescherming ver-
zocht om in navolging van de werkwijze die de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft geko-
zen ook de schadecijfers op de website van het fonds te
publiceren. Het bestuur heeft er aanvankelijk voor geko-
zen uitsluitend de naam-adres-woonplaatsgegevens
alsmede de schadeveroorzakende diersoort, het gewas
waaraan de schade is veroorzaakt en de getaxeerde
schade op de website te publiceren. Begin 2006 is
gestart met de openbaarmaking van de schadegege-
vens over de jaren 2003 tot en met 2005. Aanstonds
nadat de gegevens op de website waren te raadplegen
is het verzoek van de Faunabescherming ontvangen ook
de oppervlakte en het uitbetaalde bedrag openbaar te
maken. Nadat het bestuur zich over dit verzoek had
gebogen is besloten ook die gegevens in de overzichten
op te nemen.

Geografisch Informatie Systeem (GIS):
In de brief waarin de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit het Faunafonds opdracht heeft ver-
leend de éénjarige ganzenopvangovereenkomsten af te
sluiten heeft hij het bestuur verzocht zoveel als mogelijk
is voor te sorteren op overdracht van deze taak aan de
Dienst Regelingen. Deze dienst voert al een aantal rege-
lingen in het kader van Programma Beheer uit voor het
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ten tijde van het Jachtfonds waren ingediend, maar
waartegen bezwaar en beroep is ingesteld. In 2005 is in
hoogste instantie door de Raad van State beslist en zijn
de beroepen gegrond verklaard. Het bedrag dat met
deze twee dossiers was gemoeid bedroeg (€21.354 en
€51.721=) €73.075. Hiermee is een deel van de stijging
van de schade door roeken verklaard.

Verder vallen de stijging in de uitbetaalde schades voor
brandganzen en overzomerende ganzen op. Deze stij-
gingen zijn overeenkomstig de verwachtingen die
bestaan ten aanzien van de populatieontwikkelingen
van deze beide soorten. Ook de stijging van de schade
door zangvogels aan fruit is overeenkomstig de ver-
wachtingen die hierbij bestaan. Het bestuur is voorne-
mens in 2006 onderzoek te laten uitvoeren naar de
aard, de omvang en de toekomstontwikkeling van deze
vorm van schade. Tenslotte vallen de stijgingen in de
schade door edelherten en dassen sterk op. De stijging
van de edelhertenschade moet met name worden toe-
geschreven aan de verlaging van de edelhertenkerende
rasters op de Veluwe tot wilde zwijnenkerende rasters.
Hierdoor krijgen de edelherten medegebruik van de
landbouwgronden wat tot toename van de edelherten-
schade leidt. De toename van de dassenschade is ook
opvallend, maar in overeenstemming met de populatie-
ontwikkeling van deze soort. Door de beschermende
maatregelen en de dassengedoogovereenkomsten die
de laatste jaren voor deze diersoort zijn afgesloten heeft
de populatie zich in zeer gunstige zin kunnen ontwikke-
len waardoor ook de schade is toegenomen .

3.1.2 Bezwaarschriften.
Het percentage van aanvragers dat tegen beslissingen
van het Faunafonds een bezwaarschrift indient is in
2005 exact gelijk als het percentage in 2004, namelijk
4,4 in absolute aantallen 214. De bezwaarschriften wor-
den voorzien van een zienswijze van het secretariaat
voor advies doorgezonden naar de Afdeling Recht en
Rechtsbescherming van de Dienst Regelingen in Den
Haag. Deze afdeling organiseert de hoorzitting en
brengt advies uit aan het bestuur in de vorm van een

concept-beslissing op bezwaar. In 2005 heeft de afde-
ling 362 adviezen in de vorm van concept-beslissingen
op bezwaar aan het Faunafonds uitgebracht. In 7 geval-
len is geadviseerd het bezwaar geheel en in 5 gevallen
gedeeltelijk gegrond te verklaren. De overige adviezen
concludeerden tot ongegrondverklaring van het
bezwaar.
In 53 gevallen is, na een aanvankelijke afwijzing, door de
aanvrager aanvullende informatie verstrekt en besloten
tot een heroverweging, omdat op grond van die nieuwe
informatie alsnog was aangetoond dat de aanvraag aan
de voorwaarden voor het verlenen van een tegemoetko-
ming had voldaan.

3.1.3 Beroepschriften.
In het verslagjaar is door 15 aanvragers van een tege-
moetkoming, nadat hun bezwaar ongegrond was ver-
klaard beroep ingesteld bij de rechtbank. Hiervan zijn 3
beroepen ingetrokken, is 1 beroep gegrond verklaard en
zijn 3 beroepen ongegrond verklaard. De overige
beroepschriften zijn nog in behandeling. Voorts is in
2005 1 maal door een aanvrager wiens beroepschrift
door de rechtbank ongegrond is verklaard, hoger
beroep bij de Raad van State ingesteld, welk hoger
beroep ongegrond is verklaard. Ook is door het
Faunafonds 1 maal hoger beroep ingesteld. Ook dat
hoger beroep is door de Raad van State verworpen.
Op 16 maart 2005 heeft de Afdeling Bestuursrecht-
spraak ook uitspraak gedaan in een hoger beroep dat
door een aanvrager van een tegemoetkoming was inge-
steld tegen de afwijzing van zijn aanvraag door het
Faunafonds. Aanvrager pacht gronden van een natuur-
terreinbeherende instantie en betaalt daarvoor een
pachtprijs die lager is dan €150 per ha. Het bestuur
heeft bepaald dat schade op gronden die worden
gepacht van een natuurterreinbeherende organisatie
en waarvan de pacht lager is dan €150 per ha geen te-
gemoetkoming in de schade wordt verleend. De reden
hiervoor is dat in die gevallen naar de mening van het
bestuur niet meer gesproken kan worden van een nor-
male agrarische bedrijfsuitoefening. De Afdeling
Bestuursrechtspraak die deze afwijzing ter beoordeling

3.1 Verzoekschriften voor een tegemoet-
koming in de schade door dieren behorende tot
beschermde inheemse diersoorten

In artikel 84 van de Flora- en faunawet is bepaald dat
een belanghebbende die schade lijdt veroorzaakt door
dieren behorende tot beschermde inheemse diersoor-
ten aan landbouwgewassen, vee, bossen of bedrijfsma-
tige visserij en die in redelijkheid niet tot zijn risico dient
te blijven zich tot het Faunafonds kan wenden met een
verzoek een tegemoetkoming in de schade te verlenen. 
Niet duidelijk is waaraan de toename (250 verzoek-
schriften) van het aantal verzoekschriften moet worden
toegewezen. Verwacht zou mogen worden dat de
mogelijkheid tot het afsluiten van opvangovereenkom-
sten voor overwinterende ganzen en smienten een
daling van het aantal verzoekschriften te zien zou
geven. Tot nu toe is dat in de praktijk nog niet gebleken.
Nieuw in 2005 waren wel de verzoekschrifen fauna-
schade voor de schade die woelratten aan fruit-
bomen hebben veroorzaakt. Doch dat betrof in totaal 85
verzoekschriften. In het voorjaar van 2005 zijn nog wel
enkele verzoekschriften voor een tegemoetkoming in de
schade die veldmuizen aan grasland hebben veroor-
zaakt ontvangen. 
Voor zover deze verzoekschriften zijn ingediend na 1
maart 2005, zijn deze direct afgewezen op grond van 

het door het bestuur hiervoor vastgestelde beleid.
(Grondgebruikers hadden op de hoogte kunnen en
moeten zijn van deze vorm van schade en hadden tijdig
maatregelen moeten nemen).

3.1.1 Verleende tegemoetkomingen.
Hierna is in tabel 2 vermeld welke bedrag per diersoort
is verleend als tegemoetkoming in de schade. Het gaat
hierbij om de tegemoetkoming die per diersoort in 2005
is uitbetaald. Het Faunafonds gaat er in toenemende
mate toe over overzichten te verstrekken waarin de
getaxeerde schade is opgenomen. Immers alleen de
getaxeerde schade zegt iets over de feitelijk door
beschermde inheemse dieren aangerichte schade. Ter
vergelijking: de werkelijk getaxeerde schade bedroeg in
2005 €8.148.390. De reden waarom niet tot uitbetaling
van getaxeerde schade wordt overgegaan, is gelegen in
het feit dat niet voldaan is aan de voorwaarden voor het
verkrijgen van een tegemoetkoming. Zo heeft de aan-
vrager zelf soms niet of niet voldoende preventieve
afweermaatregelen op het schadeperceel aangebracht
of heeft hij geen ontheffing voor aan verjaging onder-
steunend afschot aangevraagd bij de provincie waarin
het schadeperceel is gelegen. 
De stijging van de schade door roeken is veroorzaakt
doordat het Faunafonds in twee gevallen een tege-
moetkoming heeft uitbetaald voor roekenschades die

3 Uitvoering kerntaken
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2002 2003 2004 2005

Aantal verzoekschriften: 5430*) 6005 4589 4839

Aantal bezwaarschr. FF: 214 6,15 % 385 6,5% 204 4,4% 214 4.4%

*) van dit aantal verzoekschriften zijn 1953 verzoekschriften ingediend onder de vigeur van de Jachtwet
en 3477 onder de vigeur van de Flora- en faunawet. 

Tabel 1:  aantallen ontvangen verzoekschriften voor een
tegemoetkoming in de schade alsmede de daartegen
ingediende bezwaarschriften over de jaren 2002 tot en
met 2005:



voorgelegd kreeg oordeelde: … dat de schade van dien
aard dient te zijn dat deze redelijkerwijs niet of niet
geheel ten laste behoort te blijven van degene die de
schade lijdt of zal lijden. …. De op deze gronden optre-
dende schade is voorzienbaar en in de lage pachtprijs
verdisconteerd, zodat deze niet wordt aangemerkt als
schade die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste
behoort te blijven van degene die de schade heeft gele-
den. Dat de pachtovereenkomst voor de inwerkingtre-
ding van de Flora- en faunawet was gesloten hoefde
naar de mening van de Afdeling geen reden te zijn voor
het Faunafonds af te wijken van zijn beleid.
De Afdeling heeft zich in 2005 ook uitgesproken over
het hoger beroep dat door het Faunafonds was inge-
steld tegen een uitspraak van de rechtbank Assen. Een
schapenhouder uit Ruinerwold had in 2002 een aantal
verzoekschriften ingediend om een tegemoetkoming te
krijgen voor de schade die kraaien aan zijn schapen en
lammeren hadden veroorzaakt door ze de ogen uit te
pikken. De aanvragen waren afgewezen omdat er geen
oorzakelijk verband kon worden vastgesteld tussen de
schade en de schadeveroorzakende diersoort. Nadat het
bezwaarschrift was afgewezen en de aanvrager beroep
bij de rechtbank had ingesteld kreeg de aanvrager gelijk
bij de Assense rechter. Het bestuur van het Faunafonds
kon zich in die uitspraak niet vinden en heeft hoger
beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. 
De Afdeling was het met het Faunafonds eens dat de
meest waarschijnlijke doodsoorzaak van de schapen en
de lammeren een andere was dan de aanvallen van de
kraaien. Terecht heeft het Faunafonds geoordeeld dat
een causaal verband niet is aangetoond.

Tenslotte heeft de Afdeling het beleid van het
Faunafonds dat een verzoekschrift voor een tegemoet-
koming binnen zeven werkdagen nadat de schade is
geconstateerd moet zijn ingediend als juist geoordeeld.

3.1.4 Klachten.
In het verslagjaar heeft de Klachtencommissie van het
Faunafonds geen klachten hoeven behandelen omdat

er geen formele klachten zijn ontvangen. Een enkele
keer zou een schriftelijke of een mondelinge uiting van
een contact als een klacht kunnen worden opgevat,
maar een enkel telefoontje van de klachtencoördinator
of de secretaris bleek voldoende om de gemoederen tot
bedaren te brengen en onduidelijkheden op te lossen of
toe te lichten.

3.2 Adviezen aan de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.

In 2005 zijn de volgende adviezen aan de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitgebracht.

Advies 2005-1: 
Ontheffing één op één methode
Bij brief van 21 januari 2005 heeft de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het bestuur van
het Faunafonds verzocht hem te adviseren over de
voortgang van het geplande afschot van wilde zwijnen.
In het bijzonder wenste hij geïnformeerd te worden of
de methode waarbij gebruik gemaakt wordt van aanzit
met lokvoer onvoldoende effectief is om de gewenste
voorjaarsstand van wilde zwijnen te bereiken. Verder
vroeg hij advies over het afgeven van een ontheffing
voor de één op één drukjacht.

Advies 2005-2: 
Ontheffingsaanvraag Kroondomein Het Loo 
Op verzoek van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit heeft het bestuur van het Faunafonds
een advies uitgebracht inzake de ontheffingsaanvraag
van de Jagermeester van H.M. de Koningin betreffende
afschot van wilde hoefdieren op het Kroondomein Het
Loo.

Advies 2005-3: 
Wijziging van het Besluit Beheer en Schadebestrijding
Dieren 
Advies aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit betreffende het opnieuw vaststellen
van de landelijke en provinciale lijsten in respectievelijk

12 13

Diersoort: 2001 2002 2003 2004 2005

Haas 20.523 35.380 20.716 14.130 54.925
Konijn 322 380
Fazant 3.202 5.322 1.465 16.396 12.807
Wilde eend 25.528 90.428 54.868 13.388 13.069
Houtduif 4.601 47.750 9.406 13.120 0
Patrijs 18 144 0
Ov. bejaagbaar 283 1.672 442 0
Kolgans 677.470 853.152 1.523.558 1.106.198 1.378.621
Grauwe gans 571.719 809.268 1.772.531 1.038.840 1.353.286
Rietgans 46.932 53.956 108.032 63.052 78.157
Kl. rietgans 22.361 35.500 73.207 73.152 60.676
Brandgans 218.772 311.734 349.751 309.892 391.159
Rotgans 205.442 276.553 343.871 235.854 234.245
Nijlgans 925
Canadagans 5.142 14.859 11.067 17.955 24.878
Overzomer.gans 203.260 232.433 177.343 168.417 391.636
Kleine zwaan 2.870 3.429
Wilde zwaan 4.222 6.571 12.512 9.058 3.439
Knobbelzwaan 269.180 257.353 101.879 99.689 106.618
Bergeend 336 6.489 8.653 4.626 6.212
Smient 489.970 651.563 769.942 645.354 611.914
Meerkoet 34.464 98.990 27.096 18.384 9.177
Waterhoen 384 1.652 1.102
Mees 12.434 55.821 263.406 112.602 85.063
Vink 1.337 15.626 11.749 8.434 5.504
Ov. zangvogels 48.244 38.881 11.742 99.544 215.831
Zwarte kraai 1.030 25.259 90.960 11.616 2.497
Roek 360.501 350.965 263.639 77.367 201.635*)
Kauw 283 10.307 31.878 7.284 929
Ekster 6.705 3.584 2.836
Spreeuw 31.311 30.107 6.626 3.775
Scholekster 9.365 111 2063 544
Aalscholver 248
Holenduif 1.154 14.939 6.649 1.608 10.335
Ringmus 141 738 352
Huismus 338 301
Vlaamse gaai 1.062 730 1.431
Ov. onbejaagb. 873 74
Kokmeeuw 4.605 3.411
Turkse tortel 67 190
Edelhert 4.848 12.756 29.954 3.175 39.494
Damhert 9.438 10.722 4.171 9.195 10.171
Ree 7.416 12.258 1.331 8.883 20.317
Wild zwijn 2.913 6.578 17.599 17.729 9.469
Vos 1.650 925
Das 32.937 30.233 58.059 13.680 70.915
Bever 245 911 523
Veldmuis 2.309.191

Totaal: € 3.332.545 €4.406.162 € 6.177.274 € 4.234.008 € 7.728.278 

Tabel 2: verleende tegemoetkomingen Jachtfonds en
Faunafonds in 2001 tot en met 2005



van uitgevoerd onderzoek beschouwd. Hierna zal een
korte beschrijving van de verschillende onderzoeken
worden gegeven.

Onderzoek aan zeven thema’s
Het bestuur heeft besloten vanaf 2006 het onderzoek
dat door het Faunafonds zal worden uitgevoerd meer te
stroomlijnen door voor het voorgenomen onderzoek
opnieuw een meerjarenprogramma Onderzoek Fauna-
fonds op te stellen. Voor deze activiteit zal een coördina-
tor onderzoek worden aangetrokken die via een deta-
cheringsconstructie voor de periode van twee jaar bij
het Faunafonds te werkgesteld zal worden. De kosten
van de coördinator onderzoek zullen uit het onderzoeks-
budget worden voldaan. 
Ter voorbereiding van de samenstelling van het meerja-
renprogramma heeft het bestuur alle vragen die
momenteel binnen het bestuur leven geïnventariseerd
en daarvoor een plan van aanpak geschreven.
Vervolgens is aan het Bureau Drees/ Altenburg&
Wymenga opdracht verleend na te gaan in hoeverre
onderzoek in het verleden antwoord kan geven op de
vragen die bij het bestuur leven. Een deel van de vragen
van het bestuur is met dit onderzoek beantwoord. De
overige vragen zullen in het meerjarenprogramma aan
de orde komen en er zal worden onderzocht of aanvul-
lend onderzoek ook die vragen kan beantwoorden. 

Muizenonderzoek Alterra
Naar aanleiding van de verzoekschriften faunaschade,
die zijn ontvangen voor de schade die door veldmuizen
in het gebied tussen Lemmer en Sneek aan graslandper-
celen in 2004 hadden veroorzaakt, is het onderzoeksin-
stituut Alterra gevraagd een aantal vragen die bij het
bestuur over deze vorm van schade leefden te beant-
woorden. In de rapportage wordt aangegeven dat de
muizenpopulatie regelmatig pieken vertoont en dat het
waarschijnlijk is dat in dit geval locaal sprake is geweest
van een uitzonderlijk hoge piek in de populatie. 
De verwachting is dat na een winterperiode de popula-
tie weer tot zijn normale proporties zal zijn terugge-
bracht. Alterra doet vervolgens aanbevelingen voor een

early warning system en geeft daarvoor enkele handrei-
kingen. 
Het bestuur heeft het rapport ter kennisneming door-
gezonden naar de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit als ook naar het provinciaal bestuur
van de provincie Friesland.

Roekenonderzoek BIOVEEM
Bioveem heeft op verzoek van het bestuur van het
Faunafonds onderzoek gedaan naar maatregelen ter
voorkoming en beperking van schade door roeken in

biologische maïs. De resultaten van het onderzoek
waren enigszins teleurstellend. Er blijken geen stoffen
te bestaan die vraatschade door roeken aan biologische
maïs kunnen voorkomen of beperken. Telers van biolo-
gische maïs zijn dus aangewezen op de traditionele
middelen om schade door roeken aan het gewas te
voorkomen.

Onderzoek Brandganzen Hellegatsplaten
De heer Van der Jeugd (SOVON) heeft op verzoek van
het Faunafonds een onderzoek gedaan naar de ontwik-
keling van de populatie brandganzen die zich op de
Hellegatsplaten op de grens van de provincies Zuid-
Holland, Noord-Brabant en Zeeland bevinden. De onder-
zoeker komt tot de conclusie dat brandganzen zich
prima thuis voelen op de Hellegatsplaten en dat niet
moet worden uitgesloten dat de populatie zich in de
nabije toekomst verder zal verspreiden over deze drie
provincies. 

Grauwe ganzen leren gras te mijden
Door CABWIM is in opdracht van het Faunafonds onder-
zoek verricht naar mogelijkheden om overzomerende
grauwe ganzen van graslanden te weren. Uit Canadees
onderzoek is gebleken dat sneeuwganzen met actieve
kool (Norit) besproeid gras niet lusten. De vraag die in
dit onderzoek beantwoord moest worden was of grau-
we ganzen ook met actieve kool behandeld gras zouden
laten staan. Als dat namelijk het geval zou zijn zou dat
voor veehouderijbedrijven een goede ontwikkeling zijn
omdat de opname van het behandelde gras door het

artikel 2 en 3 van het Besluit beheer en Schadebestrij-
ding dieren (BBSD). Deze landelijke en provinciale lijsten
uit het BBSD worden volgens de wet steeds voor twee
jaar vastgesteld.

Advies 2005-4: 
Aanvullen advies één op één methode 
Advies aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit naar aanleiding van zijn brief d.d. 14
november 2005 waarin aanvullende informatie wordt
gevraagd over de één op één methode. 

De adviezen zijn te raadplegen op de website van het
Faunafonds www.faunafonds.nl

3.3 Adviezen aan de colleges van 
gedeputeerde staten van de provincies

De provincie kan de ontheffing verlenen op basis van
een goedgekeurd faunabeheerplan waarover het
Faunafonds heeft geadviseerd. In het verslagjaar zijn de
laatste faunabeheerplannen (drie plannen van de fau-
nabeheereenheden in Limburg) van een Faunafonds-
advies voorzien en vervolgens door de provincie goed-
gekeurd.
Als het faunabeheerplan is goedgekeurd kunnen de fau-
nabeheereenheden in het bezit worden gesteld van ont-
heffingen, waarbij het wordt toegestaan, ter ondersteu-
ning van de verjaging, enkele van de schadeveroorza-
kende dieren van beschermde inheemse soorten te
doden. Deze ontheffingen kunnen de faunabeheereen-
heden doormandateren naar individuele jachthouders.
Ook in 2005 moet weer worden geconstateerd dat een
aantal provinciale besturen in beperkte mate onthef-
fing heeft gegeven aan de faunabeheereenheid.
Hierdoor worden door die provincies nog steeds veel
individuele verzoeken voor een ontheffing voor afschot
ter advisering aan het bestuur voorgelegd. 
Hierna is in tabel 3 opgenomen het aantal verzoeken
voor een ontheffing voor afschot ter ondersteuning van
de verjaging van schadeveroorzakende dieren die ter
advies aan het Faunafonds zijn voorgelegd.

De sterke stijging van het aantal adviezen aan de pro-
vincie Drenthe moet worden toegeschreven aan de
velen ontheffingsaanvragen voor afschot van vossen in
deze provincie. De afname van het aantal verzoeken
voor advies uit Noord-Holland is te verklaren doordat de
provincie op ruime schaal ontheffing heeft verleend aan
de Faunabeheereenheid en dat bij veel andere verzoe-
ken voor een ontheffing kon worden verwezen naar het
generiek advies. In maart 2006 heeft de Haarlemse 
rechter de ontheffingen aan de Faunabeheereenheid
echter in strijd geoordeeld met onder meer het provinci-
ale beleid.

3.4 Onderzoek en voorlichting

In het verslagjaar is door het Faunafonds een groot aan-
tal onderzoeken naar maatregelen ter voorkoming en
beperking van schade uitgevoerd. Het bestuur heeft
besloten een Commissie Onderzoek Faunafonds in het
leven te roepen die voorstellen voor onderzoek door het
Faunafonds voorafgaand aan behandeling in de
bestuursvergadering beziet en onderzoeksresultaten 
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Provincie 2002 2003 2004 2005

Groningen 14 48 39 19
Friesland 15 15 4 22
Drenthe 45 10 11 57
Overijssel 49 37 54 6
Gelderland 28 48 9 16
Flevoland 2 16 13 14
Utrecht 31 28 22 20
Noord-Holland 101 92 66 14
Zuid-Holland 134 76 73 67
Zeeland 89 72 85 64
Noord-Brabant 61 184 116 83
Limburg 93 47 19 22

Totaal 662 673 511 404

Tabel 3: aantal verstrekte adviezen ontheffingen 
art. 68 FF-wet



maar de Minister heeft in 2005 het Faunafonds formeel
verzocht deze taken over te nemen.

Onderhoud rasters
Ter voorkoming en beperking van schade door edelher-
ten en wilde zwijnen is ten tijde van het Jachtfonds ca.
200 km afrastering aangebracht op de Veluwe. Deze
rasters die veelal op particuliere gronden staan werden
door het Jachtfonds onderhouden. Na 1 april 2002 is het
onderhoud van de rasters door het Faunafonds overge-
nomen. Jaarlijks vindt een inspectie van alle rasters
plaats en wordt bezien welk deel van het raster moet
worden vervangen. Inspectie en onderhoud vindt plaats
door Arfman Holten. Wordt in de loop van het jaar scha-
de aan een raster gemeld dat wordt Arfman verzocht de
reparatie daarvan ter hand te nemen. Op plaatsen waar
geen raster kan worden geplaatst, bij wegovergangen
ed. zijn betonnen roosters aangebracht.

Gedoogovereenkomsten dassen
Het Jachtfonds heeft in 2001 met ca. 500 ondernemers
overeenkomsten gesloten voor de periode van vijf jaar
voor het gedogen van dassen. Voorwaarde hierbij was
dat de ondernemer of wel een dassenburcht op zijn per-
celen moest hebben dan wel dat er één of meer dassen-
pijpen op de percelen van de ondernemer uitkwamen.
Ook deze overeenkomsten zijn na 1 april 2002 door het
Faunafonds overgenomen. Aangezien 2005 het laatste
jaar is van de met het Jachtfonds gesloten overeenkom-
sten zal het Faunafonds met ingang van 2006 opnieuw
overeenkomsten voor de periode van vijf jaar afsluiten.
De hieraan verbonden werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd door de taxatiebureaus die voor het
Faunafonds taxatieopdrachten uitvoeren. 

Gedoogovereenkomsten edelherten
Met ca. 50 ondernemers op de Veluwe heeft het Jacht-
fonds in het verleden overeenkomsten afgesloten voor
het medegebruik van de percelen door edelherten. De
landbouwpercelen werden voorzien van een wilde zwij-
nenkerend raster wat geen belemmering vormt voor
edelherten. Voor de schade die edelherten aan de

gewassen veroorzaakten konden die ondernemers een
overeenkomst sluiten. In de overeenkomst werden
afspraken gemaakt over het toelaten van de edelherten
op de gewassen en de wijze waarop de schade door de
edelherten zal worden gecompenseerd.

vee nauwelijks werd beïnvloed. Helaas bleken de
Nederlandse grauwe ganzen minder kieskeurig dan hun
Canadese sneeuwganssoortgenoten. Er kon geen dui-
delijke verminderd foerageergedrag op behandeld en
onbehandeld gras worden geconstateerd. 
Een tweede thema dat in dit onderzoek is onderzocht is
de vraag of witte klaver een alternatief kan zijn voor
gras ten behoeve van ganzen. Uit onderzoek blijkt dat
witte klaver door ganzen wordt geprefereerd boven
bemest grasland. Of en zo ja welke practische uitwer-
king deze constatering voor kan hebben moet nog wor-
den onderzocht. Bezien zal worden of natuurterreinbe-
herende instanties bereid gevonden kunnen worden
enkele van hun terreinen met witte klaver in te zaaien
en zo foerageermogelijkheden te bieden voor overwin-
terende en overzomerende ganzen. 

Roekenproject De Wolden
In het zuidwesten van de provincie Drenthe en het
noordwesten van de provincie Overijssel heeft CABWIM
in opdracht van het Faunafonds een onderzoek uitge-
voerd naar mogelijkheden van het verplaatsen van roe-
kenkolonies. Het onderzoek bestond uit het aanbieden
van nestmateriaal en kunstnesten op locaties waar roe-
ken geen schade of overlast zouden veroorzaken en het
verwijderen van nesten en aanbrengen van merktekens
in bomen waar roeken wel overlast veroorzaakten. Uit
het onderzoek bleek dat roeken slechts in beperkte
mate stuurbaar zijn. Van de vier proeflocaties bleken de
roeken slechts op één locatie bereid te verhuizen. 

Het weren van ganzen door het aanbrengen van hologra-
fische strippen
Uit onderzoek op het IJsselmeer waar door het aanbren-
gen van holografische stroken op visnetten het aantal
verdrinkingsgevallen van duikeenden aanzienlijk is
teruggebracht is onderzocht of ook ganzen en smienten
zich door het aanbrengen van holografische stroken van
graslanden laten weren. Hoewel het onderzoek nog niet
is afgerond lijkt het er in eerste instantie niet op dat dit
een goed middel is om ganzen en smienten van kwets-
bare percelen te weren.

Hoe is faunaschade in de ons omringende landen gere-
geld
Deze vraag is aan de orde gekomen als stageonderwerp
van een student van de InHolland Hoge school van
Rotterdam, richting Management, Economie en Recht.
De stagiair heeft een vragenlijst voorgelegd aan de
landbouwattachee’s van een aantal landen in de EU. De
respons was zeer divers. Ook de beantwoording van de
vragen liet een zeer verschillend resultaat zien. In som-
mige landen was een vorm van schadevergoeding voor
faunaschade voorhanden, maar in andere landen waren
de mogelijkheden om schade te bestrijden ruimer en
bestonden geen vormen van financiële compensatie.
Het enquêteresultaat bood voor de student nog zoveel
ruimte dat hij momenteel zijn afstudeeropdracht aan
dit thema wijdt.

Voorlichting door het Faunafonds
Naast de vele dagelijkse verzoeken om telefonisch
advies over hoe schade door beschermde inheemse die-
ren te voorkomen hebben de consulenten van het
Faunafonds ook tijdens bijeenkomsten van wildbehee-
reenheden, landbouworganisaties en natuurorganisa-
ties voorlichting gegeven over de taken van het fonds,
de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de
schade kan worden verstrekt en hoe schade kan worden
voorkomen en beperkt.

3.5 Overige taken van het Faunafonds

De Minister van Landbouw Natuur en Voedsel-
kwaliteit heeft het bestuur van het Faunafonds
gevraagd aanvullend op de wettelijke taken een aantal
andere taken permanent op zich te nemen. Dit betreft in
hoofdzaak taken die in het verleden door het Jachtfonds
werden uitgevoerd en die betrekking hebben op de vol-
gende onderwerpen: onderhoud rasters, gedoogover-
eenkomsten dassen, gedoogovereenkomsten edelher-
ten en preventieve maatregelen rotganzen Texel.

Na de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet heeft
het Faunafonds stilzwijgend deze taak overgenomen,
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werd tot en met het derde kwartaal verleend vanuit de
vestiging zelf. Vanaf het begin van het vierde kwartaal
is de wijze waarop storingen gemeld moeten worden
gewijzigd en moet daarvoor Dictu worden ingescha-
keld. Dat is een dienst van LNV die op afstand zit en de
medewerkers die een probleem moeten oplossen vanaf
een centraal punt aanstuurt. De wachttijden zijn hier-
door langer geworden waardoor de service is afgeno-
men. Ook is besloten tot de aanschaf en de centrale aan-
sturing van de printers. Regelmatig blijkt er storing in
die aansturing voor te komen waardoor tijdelijk niet
geprint kan worden.

4.4 Communicatie

Het Faunafonds wil een transparante pro-actieve en
maatschappijbewuste organisatie zijn en besteed daar-
om ook veel aandacht aan de communcatieve invulling
van de taken van het fonds. Als voorbeeld kan in de 
eerste plaats worden genoemd de website van het
fonds.

Website
De website van het Faunafonds wordt goed bezocht. In
2005 is de mogelijkheid geopend om rechtstreeks van
de website het verzoekschrift te kunnen downloaden.
Omdat op een gedownload formulier is vermeld dat het
de internetversie betreft kan gecontroleerd worden in
welke mate van deze service gebruik gemaakt wordt. In
de praktijk blijkt dat zo’n 40% van de formulieren van de
website wordt gedownload.
Ook is het Handboek Faunaschade op de website te
raadplegen. Eind 2005 heeft het bestuur besloten dat
het gebruik van het Handboek moet worden geëvalu-
eerd. In die evaluatie zal ook het gebruik van de inter-
netversie van het Handboek worden meegenomen.

Persberichten
Van belangrijke wijzigingen in het beleid van het fonds
is steeds mededeling gedaan via persberichten. In
totaal zijn in 2005 drie persberichten via de Directie
Voorlichting van het Ministerie van LNV uitgebracht. In

het geval van de uitbetaling van de woelrattenschade is
rechtstreeks contact gezocht met een aantal vakbladen
en is informatie verstrekt.

Presentaties
Medewerkers, met name de consulenten hebben regel-
matig presentaties verzorgd voor landbouw- jacht- en
natuurbeschermingsorganisaties.

4.1 Secretariaat

Het secretariaat van het Faunafonds heeft helaas in
2005 nog niet kunnen profiteren van het Organisatie-
en formatieplan (OFP) dat door het bestuur in septem-
ber 2004 was vastgesteld en naar de Minister van
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit was gezonden
voor implementatie.

In het OFP is beschreven hoe het secretariaat, qua
omvang gelet op de taken die het fonds uitvoert, vorm
gegeven zou moeten worden. In het verslagjaar is met
de directie Natuur zeer veel overleg gevoerd, zowel op
ambtelijk als op bestuurlijk niveau, over de implementa-
tie van het OFP. Daarbij is de invulling en de waardering
van de verschillende functies aan de orde geweest. Het
nog niet kunnen implementeren van het OFP heeft zich
met name gemanifesteerd in de aansturing van het
administratieve deel van de secretariaatsorganisatie.
Deze functie is al sinds 9 juni 2004 vacant en wordt tij-
delijk waargenomen door één van de administratieve
medewerksters. Dat dit geen optimale situatie is zal
duidelijk zijn en dat dit tot op heden nog niet tot aan-
zienlijke bedrijfsongevallen heeft geleid is met name te
danken aan de oplettendheid en de inzet van de overige
medewerkers. Als daarbij wordt bedacht dat dit vooral
medewerkers zijn die via een uitzendbureau bij het
secretariaat van het Faunafonds werkzaam zijn, zal ook
duidelijk zijn dat de continuïteit van de werkzaamheden
regelmatig sterk onder druk heeft gestaan. 
Eind 2005 heeft de directeur Natuur zijn instemming
verleend met het OFP en de formatie van het secretari-
aat van het Faunafonds bepaald op 12 fte permanent en
2,5 fte tijdelijk. De tijdelijke formatie heeft betrekking op
de coördinator onderzoek (0,5 fte) die door het bestuur
zal worden bekostigd uit het onderzoeksbudget en de
beleidsmedewerker faunazaken, die beiden voor twee
jaren op detacheringsbasis bij het secretariaat tewerk
gesteld zullen worden. Voorts heeft de directeur inge-
stemd om op uitzendbasis, afhankelijk van het werk-
aanbod een administratieve kracht in te huren voor
maximaal 12 maanden.

4.2 Projectorganisatie ganzenopvang winter-
seizoen 2005/2006

In juni 2005 is een projectorganisatie opgezet die de
werkzaamheden verbonden aan het afsluiten van de
ganzenopvangovereenkomsten moest uitvoeren. Het
bestuur kon hiervoor gelukkig een beroep doen op de
deskundige inbreng van een aantal medewerkers van
de Dienst Regelingen. Deze dienst leverde de projectlei-
der alsmede een aantal project-medewerkers. Voor de
administratieve werkzaamheden van het project zijn
twee uitzendkrachten aangetrokken. 

4.3 Informatisering en automatisering

Op het gebied van informatisering en automatisering is
een aantal vorderingen geboekt. De verzoekschriften
faunaschade worden ingevoerd in het Faunafonds 2000
systeem, een op basis van MSAccess en SQL server geba-
seerd automatiseringsprogramma. Voor het beheer en
onderhoud van dit programma wordt een extern bedrijf
ingeschakeld. 
Momenteel zijn de medewerkers van het secretariaat
nog onvoldoende instaat om zelf ook overzichten en
gegevens op een geaggregeerd niveau uit dit systeem
te halen. De verwachting is dat met de komst van de
beleidsmedewerker faunazaken meer kwaliteitsindica-
toren uit het Faunafonds 2000 systeem gehaald kunnen
worden. In het verslagjaar is ook een begin ge-maakt
met het verder vervolmaken van het systeem. Werden
tot voor kort gegevens over bezwaar- en beroepschrif-
ten nog in een apart systeem ingevoerd, binnenkort zal
het mogelijk zijn deze gegevens in het Faunafonds
2000 systeem in te voeren. Aan het einde van het ver-
slagjaar is gewerkt om de berekening van het eigen risi-
co op een geautomatiseerde wijze te laten uitvoeren. 
In 2005 heeft zich geen uitval van betekenis voor
gedaan met het Faunafonds 2000 systeem

Voor wat betreft de overige automatisering maakt het
secretariaat gebruik van de standaard die op elke 
LNV vestiging wordt geboden. De ondersteuning hierbij

4 Bedrijfsvoering
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Dit is de personeelsvereniging van de medewerkers van
de Dienst Regelingen die in Dordrecht werkzaam zijn.
Regelmatig houdt deze personeelsvereniging festivitei-
ten die ook door de medewerkers van het secretariaat,
die lid zijn worden bijgewoond.

5.1 Personeel

In hoofdstuk 4 is ingegaan op het Organisatie en forma-
tieplan Faunafonds. Hier zal daarom worden ingegaan
op personeelszaken. Het aantal medewerkers dat eind
2005 voor het secretariaat van het Faunafonds werk-
zaam was bedroeg in totaal 14 (6 vrouwen en 8 man-
nen) waarvan drie medewerkers via de projectorganisa-
tie voor de ganzenopvangovereenkomsten.

Eén keer per jaar wordt met alle medewerkers een ont-
wikkelingsgesprek gevoerd. Bij deze gesprekken is de
plaatsvervangend directeur van de directie Natuur van
het Ministerie LNV aanwezig. De reden hiervan is dat de
medewerkers van het secretariaat allen medewerkers
van de directie Natuur zijn. Per 1 januari 2005 is de nieu-
we consulent faunazaken voor de provincies Zuid-
Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in dienst
getreden. In de rest van het verslagjaar hebben zich
geen personele wijzigingen voorgedaan.

5.2 Arbeidsomstandigheden

Het secretariaat van het Faunafonds is gehuisvest in het
BurgRaadtgebouw in Dordrecht. Dit betreft een verza-
melkantoorpand waarin behalve het Faunafonds ook de
Dienst Regelingen Zuid-West, de editie van het Alge-
meen Dagblad/Dordtenaar en een automatiserings-
adviesbureau zijn gehuisvest. 

In de laatste week van het jaar hebben een tweetal
gerechtsdeurwaardersbedrijven huisvesting in het pand
gevonden nadat hun eigen huisvesting door brand
onbruikbaar was geworden. Gemiddeld bevinden zich
250-300 personen in het pand. Het pand is een modern
kantoorpand dat is gelegen tegenover het NS station
Dordrecht. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is
uitstekend. Aan de zij en achterkant van het pand zijn
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. 

In augustus 2005 is het secretariaat van het Faunafonds
intern verhuisd van de 1e naar de 4e verdieping. Met de

nieuwe huisvesting heeft het secretariaat een “eigen
gang” gekregen waardoor storingen door overige
bewoners van het pand tot het verleden behoren.

5.3 Bedrijfshulpverlening

In het pand is een bedrijfshulpverleningsorganisatie
opgezet. Binnen die organisatie zijn ontruimers, be-
drijfshulpverleners en EHBO’ers actief. De secretaris van
het Faunafonds is ploegleider voor de EHBO’ers in het
pand. Wekelijks hebben twee EHBO’ers piketdienst. In
geval zich een calamiteit voordoet worden deze
EHBO’ers door de medewerker van de receptiebalie per
portofoon opgeroepen zich naar de locatie van het inci-
dent te begeven. 
De EHBO’ers ter plaatse beoordelen de situatie en scha-
kelen eventuele hulpdiensten in. In de tweede helft van
het verslagjaar is een groot verloop onder met name de
EHBO’ers ontstaan. 
Thans zijn binnen het EHBOteam nog maar vijf perso-
nen met een EHBO diploma beschikbaar. Inmiddels heb-
ben zich drie nieuwe kandidaten aangemeld die medio
2006 de basisopleiding zullen gaan volgen. In het ver-
slagjaar is vanwege een groot verloop onder de huur-
ders in het pand geen algehele ontruimingsoefening
gehouden.

5.4 Ondernemingsraad

Het Faunafonds kent gelet op de omvang van het secre-
tariaat geen eigen ondernemingsraad maar maakt deel
uit van de ondernemingsraad van de Directie Natuur. 
De medewerkers van het Faunafonds worden in de
ondernemingsraad vertegenwoordigd door mevrouw
Van Leeuwen, administratief medewerker bij het secre-
tariaat van het Faunafonds.

5.5 Personeelsvereniging MELADO

Zeven medewerkers van het secretariaat van het
Faunafonds zijn lid van de Personeelsvereniging 
MELADO. 

5 Sociaal Jaarverslag
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B - STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2005

BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk 
2005 2005 2004 

€ € € 

Wettelijke taken 

Bijdrage LNV tegemoetkoming 7.714.113 7.600.000 4.220.968
schade beschermde inheemse 
diersoorten
Bijdragen LNV jachtakten 510.930 504.000 510.705
Bijdrage LNV kosten bestuur 63.848 30.000 51.011
Bijdrage LNV kosten secretariaat 127.628 121.500 74.481
Doorbelasting tegemoet- - - -
komingen aan provincies
Bijdrage LNV kosten derden 1.421.802 1.300.000 1.384.826
Financiële baten 14.165 - 13.040

9.852.486 9.555.500 6.255.031

Opdrachten derden

Bijdrage LNV preventie schade 215.050 230.000 170.869
beschermde dieren (rasters)
Bijdrage LNV gedoogovereen-
komsten (dassen en herten) 350.948 330.000 378.952
Bijdrage LNV ganzenopvang-
overeenkomsten 3.075.953 3.062.000 3.045.803
Bijdrage LNV project kosten gans 142.128 - -

3.784.079 3.622.000 3.595.624

Totale baten 13.636.565 13.177.500 9.850.655

LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk
2005 2005 2004 

€ € € 

Wettelijke taken 

Tegemoetkomingen schade 7.728.278 7.600.000  4.234.008 
beschermde inheemse 
diersoorten 
Onderzoek, voorlichting en 
opleiding 384.325 504.000 145.542
Kosten bestuur 63.848 30.000 51.011
Kosten secretariaat 127.628 121.500 74.481
Kosten derden (taxateurs) 1.421.802 1.300.000 1.384.826

9.725.881 9.555.500 5.889.868

Opdrachten derden

Preventie schade beschermde 215.050 230.000 170.869
dieren (rasters)
Gedoogovereenkomsten (dassen 350.948 330.000 378.952
en herten)
Ganzen opvangovereenkomsten 3.075.953 3.062.000 3.045.803
Projectkosten gans 142.128 - -

3.784.079 3.622.000 3.595.624

Totale lasten 13.509.960 13.177.500 9.485.492

Totale baten 13.636.565 13.177.500 9.850.655

Totale lasten 13.509.960 13.177.500 9.485.492

RESULTAAT 126.605 - 365.163

A - BALANS PER 31 DECEMBER 2005 (na resultaatbestemming)

ACTIVA 2005 2004
€ € € € 

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen 1.168.031 486.484
Liquide middelen 92.294 647.236

1.260.325 1.133.720

PASSIVA

BESTEMMINGSRESERVE   1.260.325 1.133.720
KORTLOPENDE SCHULDEN - -

1.260.325 1.133.720

6 Jaarrekening en accountantsverklaring
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D - TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2005

AACCTTIIVVAA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 31 december 31 december 
2005 2004

€ €

Provincies, te vorderen doorbelaste tegemoetkomingen 205.781 226.978
inzake 2003 

Ministerie van LNV, te vorderen subsidie 962.250 259.506

1.168.031 486.484

Provincies
Het verloop van de vorderingen op provincies is als volgt: 2003 2002 Totaal 

€ € € 

Te vorderen per 1 januari 2004 226.978 72.936 299.914
Ontvangen 2004 - (838) (838) 
Afgeboekte vorderingen in 2004, verwerkt in vordering op 
Ministerie van LNV - (72.098) (72.098) 

Te vorderen per 1 januari 2005 226.978 - 226.978
Ontvangen 2005 (8.448) (8.904) (17.352)
Afgeboekte respectievelijk bijgeboekte vorderingen in 2005, 
verwerkt in vordering op Ministerie van LNV (12.749) 8.904 (3.845)

Te vorderen per 31 december 2005 205.781 - 205.781

Met diverse provincies zijn discussies gaande over de toerekenbaarheid van tegemoetkomingen aan het 
provinciale ontheffingsbeleid. Indien na overleg met de provincies blijkt dat (een deel van) de door-belasting
dient te vervallen, dan zullen deze conform de overige tegemoetkomingen in de schade ten laste van het
Ministerie van LNV komen. Met betrekking 2003 zijn de discussies nog niet afgerond. 
Voor 2004 en 2005 heeft nog geen doorbelasting plaatsgevonden. 
Het Faunafonds heeft de door te belasten tegemoetkomingen inzake 2004 berekend op een bedrag van 
ca. € 175.000. Voor 2005 is het door te belasten bedrag nog niet berekend. De definitieve doorbelasting zal
plaatsvinden na overleg met de betrokken provincies. Vooralsnog zijn betreffende tegemoetkomingen 
volledig verwerkt in de vordering op het Ministerie van LNV.
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C - GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

WWeetttteelliijjkkee ttaakkeenn
De wettelijk taken van het Faunafonds betreffen:
• het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren;
• het in de daarvoor in aanmerking komende gevallen verlenenvan tegemoetkomingen in geleden schade,

aangericht door dieren behorende tot beschermde inheemse diersoorten;
• gedeputeerde staten van de provincies van advies te dienen over de uitvoering van aan hen bij wet 

opgedragen taken;
• De Minister van LNV van advies te dienen bij het ontwerp van algemene maatregelen van bestuur en

ministeriële regelingen.

FFiinnaanncciieerriinngg
De lasten van het Faunafonds worden door de Minister van LNV gefinancierd tot ten hoogste de door het
ministerie goedgekeurde begroting (zoals opgenomen op pagina 23), verminderd met ontvangen 
financiering van derden, met uitzondering van betaalde tegemoetkomingen en gerelateerde taxatiekosten
wegens schade door beschermde inheemse diersoorten en de projectkosten gans, waarvoor een open eind
regeling geldt. Tegemoetkomingen worden doorbelast aan provincies indien en voor zover deze 
toerekenbaar zijn aan het provinciale ontheffingsbeleid. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

AAllggeemmeeeenn
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelich-
ting anders is vermeld.

VVoorrddeerriinnggeenn
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waar nodog onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de 
openstaande vorderingen.

LLiiqquuiiddee mmiiddddeelleenn
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het Faunafonds.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN BATEN EN LASTEN

LLaasstteenn
Lasten worden aan het verslagjaar toegerekend voor zover zij tot betalingen in dat verslagjaar hebben
geleid.

BBaatteenn
Baten worden aan het verslagjaar toegerekend naar gelang de gerelateerde subsidiabele lasten aan het 
verslagjaar zijn toegerekend, met inachtneming van het onder kopje “Financiering” bepaalde, met 
uitzondering van de te ontvangen bijdragen jachtakten welke aan het verslagjaar zijn toegerekend op basis
van het aantal uitgegeven jachtakten.



PPAASSSSIIVVAA

Bestemmingsreserve 2005 2004
€ €      

Saldo per 1 januari 2005 respectievelijk 1 januari 2004 1.133.720 768.557
(Te) ontvangen bijdragen jachtakten 504.000 504.000
Ontvangen bijdragen kooikers- en valkeniersakten 6.930 6.705
Kosten van onderzoek, voorlichting en opleiding (384.325) (145.542)

Saldo per 31 december 1.260.325 1.133.720

Op 25 januari 2006 is tijdens het verantwoordingsgesprek met de vertegenwoordiger van de Minister van 
LNV overeengekomen dat de toevoeging aan de bestemmingsreserve over 2002 ten bedrag van €397.207 
zal worden afgeboekt ten bate van het Ministerie van LNV.
In 2006 heeft het bestuur besloten dat €400.000 beschikbaar zal worden gesteld voor een AIO-plaats 
(4 jaar) voor de bijzondere leerstoel Faunabeheer aan de Wageningen Universiteit. 
Ook in 2006 zal evenals in 2005 een bedrag van €235.000 worden besteed ten behoeve van monitoring 
en evaluatie ganzen. 
Tenslotte heeft het bestuur besloten dat in 2006 voor de periode van 2 jaar een coördinator onderzoek 
(0,5 fté) zal worden aangetrokken.

E - NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Ganzen opvangovereenkomsten
Op verzoek van de Minister van LNV heeft het Faunafonds voor circa 55.000 ha eenjarige ganzenopvang- 
overeenkomsten afgesloten voor het seizoen 2005/2006. De resterende verplichtingen per 
31 december 2005 bedragen circa € 11 miljoen. Voor het seizoen 2006/2007 is het de bedoeling dat 
zesjarige SAN-overeenkomsten worden afgesloten via de Dienst Regelingen.
Voor de opvang van rotganzen en taigarietganzen zijn met drie agrarische natuurverenigingen op de 
Waddeneilanden en een individuele grondgebruiker opvangovereenkomsten afgesloten voor het 
seizoen 2005/2006. De resterende verplichtingen per 31 december 2005 bedragen € 590.000.

Dassen gedoogovereenkomsten
Het Faunafonds heeft met individuele grondgebruikers gedoogovereenkomsten afgesloten tot 
31 december 2005. Derhalve zijn er geen resterende verplichtingen per balansdatum.

Edelherten gedoogovereenkomsten
Tot op heden zijn er nog geen gedoogovereenkomsten met de individuele grondgebruikers afgesloten. 
De oude gedoogovereenkomsten van het Jachtfonds zijn gecontinueerd, totdat de Minister van LNV 
hierover een besluit heeft genomen. De resterende verplichtingen per 31 december 2005 bedragen 
circa € 15.000.

Tegemoetkomingen schade beschermde inheemse diersoorten en taxatiekosten
Aangezien tegemoetkomingen en taxatiekosten in de jaarrekening verwerkt worden voor zover 
betaling heeft plaatsgevonden, is de verplichting inzake schademeldingen en taxaties die hun oorsprong 
hebben voor 31 december 2005 niet in de balans opgenomen. Voorts is sprake van nog niet afgewikkelde 
bezwaarschriften en enkele beroepsprocedures. Hoewel het belang van deze verplichtingen aanzienlijk is, 
is kwantificering van de verplichtingen niet mogelijk. 

Ministerie van LNV   Mutaties 2005
€  €  

Stand per 1 januari 2005, te vorderen bedragen   259.506
Tegemoetkomingen schade beschermde inheemse  diersoorten 7.728.278
Af: ontvangen voorschot (7.814.500)

Te verrekenen bedragen (86.222)

Te ontvangen bijdragen jachtakten 510.930
Kosten bestuur 63.848
Kosten derden (taxaties) 1.421.802
Af: ontvangen voorschot (1.717.000)

Te verrekenen bedragen 279.580

Ontvangen rente vergoedingen (14.165)

Kosten secretariaat 127.628
Preventie schade beschermde dieren (rasters) 215.050
Af: ontvangen voorschot -

Te ontvangen bedragen 342.678

Gedoogovereenkomsten (dassen en herten) 350.948
Af: ontvangen voorschot (330.000)

Te verrekenen bedragen 20.948

Projectkosten Gans 142.128
Ganzen opvangovereenkomsten 3.075.953
Af: ontvangen voorschot (3.062.000)

Te verrekenen bedragen 156.081
Afgeboekte vorderingen provincies 3.844

Stand per 31 december 2005, te vorderen bedragen 962.250

Liquide middelen 2005 2004
€ €       

ABN AMRO Bank N.V., ondernemersrekening I 25.211 643.188
ABN AMRO Bank N.V., ondernemersrekening II 63.970 4.048
ABN AMRO Bank N.V., ondernemersdeposito 3.113 -

92.294 647.236

Het saldo van ondernemersrekening I en het ondernemersdeposito staat ter vrije beschikking van het
Faunafonds. Ten aanzien van ondernemersrekening II beschikt het Faunafonds niet over betalingsbevoegd-
heden; deze zijn toegekend aan de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV.
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Onderzoek, voorlichting en opleiding Werkelijk Begroting Werkelijk 
2005 2005 2004

€  €  €  

Roekenproject Zuid-Oost Drenthe 18.000    34.000  
Automatiseringskosten 43.113    20.149  
Onderzoekskosten 323.212    91.393          

384.325  504.000  45.542  

Door het ontbreken van een coördinator onderzoek is het bestuur er niet in geslaagd de begroting te realiseren. 

Kosten bestuur Werkelijk Begroting Werkelijk 
2005 2005 2004

€  €  €  

Bestuurskosten (incl. accountantskosten) 15.021    1.114  
Vergaderkosten 5.055    4.439  
Vacatiekosten 21.470    17.668  
Reiskosten bestuursleden 6.677 5.493
Symposia 15.625 22.212
Overige bestuurskosten - 85

63.848 30.000 51.011

De overschrijding van deze post wordt veroorzaakt door de instelling van een tweetal subcommissies, te
weten: de Auditcommissie en de Commissie Onderzoek. Voor het bijwonen van bestuursvergaderingen en
vergaderingen van deze commissies ontvangen de leden een vacatiegeldvergoeding en compensatie van reis-
kosten. Ten behoeve van de eenjarige ganzenopvang overeenkomsten is een begeleidingscommissie inge-
steld waarvan een bestuurslid voorzitter is; de gerelateerde kosten zijn toerekenbaar aan het gans-V-project. 

Kosten secretariaat Werkelijk Begroting Werkelijk 
2005 2005 2004

€  €  €  

Software “Faunafonds 2000” 36.558    17.288  
Notaris-, advocaat- en proceskosten 2.147    9.727  
Bureaukosten 88.923    47.466          

127.628  121.500  74.481  

De overschrijding is onder andere het gevolg van het gans-V-project.

Kosten derden Werkelijk Begroting Werkelijk 
2005 2005 2004

€  €  €  

Taxatiekosten 1.421.802  1.300.000  1.384.826  

De toename hangt samen met de toegenomen tegemoetkomingen.

F - TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2005

BATEN

Bijdrage LNV
De Minister van LNV heeft op 14 januari 2005 de begroting 2005 goedgekeurd en op 6 juli 2005 naar
boven bijgesteld in verband met de muizenschade. Aangezien het Faunafonds een openeind-regeling
kent voor wat betreft de tegemoetkomingen en de projectkosten gans, zijn de totale lasten, minus de
doorbelaste kosten aan de provincies en de financiële baten dusdanig verwerkt, dat deze gedekt worden
door de bijdrage LNV. Overschrijdingen van kosten bestuur en kosten secretariaat worden geacht 
toerekenbaar te zijn aan de regeling “projectkosten gans”.

Doorbelasting tegemoetkomingen aan provincies
Betreft de tegemoetkomingen aan de grondgebruikers, welke zijn doorbelast aan de desbetreffende 
provincies. 

Financiële baten
Betreft de bijgeschreven rentevergoeding op de tegoeden bij de ABN AMRO Bank N.V.

LASTEN

WWEETTTTEELLIIJJKKEE TTAAKKEENN

Tegemoetkomingen schade beschermde inheemse diersoorten

De betaalde tegemoetkomingen in 2005 zijn als volgt te specificeren:

Werkelijk Begroting Werkelijk 
2005 2005 2004

€  €  €  

Schade wildsoorten 80.801    57.034  
Schade ganzen 3.912.658    3.013.360  
Schade zwanen 113.486    111.617  
Schade watervogels 627.303    668.364  
Schade zangvogels 306.398    220.580  
Schade kraaiachtigen 213.103    100.581  
Schade overige vogels 14.047 7.637
Schade zoogdieren 2.460.482 54.835

7.728.278 7.600.000 4.234.008

Voor tegemoetkomingen geldt een openeind regeling; de kosten zijn moeilijk te begroten, omdat 
incidenten niet te voorzien zijn.
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Accountantsverklaring

Opdracht

Wij  hebben  de  in  dit  rapport,  op  pagina  22  tot  en  met

pagina 30, opgenomen jaarrekening over 2005 van het

Faunafonds  te  Dordrecht  gecontroleerd.  De  jaarreke-

ning  is  opgesteld  onder  verantwoordelijkheid  van  het

bestuur van het Faunafonds. Het is onze verantwoorde-

lijkheid  een  accountantsverklaring  inzake  de  jaarreke-

ning te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland

algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot con-

trole  opdrachten.  Volgens  deze  richtlijnen  dient  onze

controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat

een  redelijke  mate  van  zekerheid  wordt  verkregen  dat

de  jaarrekening  geen  onjuistheden  van  materieel

belang  bevat.  Een  controle  omvat  onder  meer  een

onderzoek  door  middel  van  deelwaarnemingen  van

informatie  ter  onderbouwing  van  de  bedragen  en  de

toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een con-

trole  een  beoordeling  van  de  grondslagen  voor  finan-

ciële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarreke-

ning zijn toegepast en van belangrijke schattingen die

het bestuur van het Faunafonds daarbij heeft gemaakt,

alsmede een evaluatie van het algemene beeld van de

jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een

deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Bevindingen

Wij  kunnen  de  juistheid  en  volledigheid  van  doorbe-

lastingen  aan  provincies  niet  vaststellen  omdat  wij

geen  inzicht  hebben  in  de  toerekenbaarheid  van  tege-

moetkomingen  aan  het  provinciale  ontheffingsbeleid.

Zoals in de toelichting op de balans op pagina 25 is ver-

meld, zijn discussies gaande met de provincies over de

doorbelaste tegemoetkomingen inzake 2002 en 2003. 

Voor  zover  deze  discussies  leiden  tot  crediteringen  of

oninbaarheid van vorderingen op provincies, is het naar 

ons oordeel onzeker of deze vorderingen verhaald kun-

nen  worden  op  het  Ministerie  van  LNV.  Crediteringen

inzake 2002 die reeds zijn overeengekomen met de pro-

vincies zijn in dit financieel verslag verwerkt als vorde-

ringen  op  het  ministerie  van  LNV.  Voor  2004  en  2005

hebben  in  het  geheel  nog  geen  doorbelastingen  aan

provincies plaatsgevonden.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening, onder voorbe-

houd  van  het  effect  van  eventueel  noodzakelijke  aan-

passingen ter zake van de vorderingen op provincies op

grond  van  hetgeen  is  vermeld  in  de  vorige  paragraaf,

een zodanig inzicht geeft in de grootte en de samenstel-

ling van het vermogen op 31 december 2005 en van het

resultaat over 2005 als in de gegeven omstandigheden

is vereist in overeenstemming met de grondslagen voor

waardering  van  de  activa  en  de  passiva  en  met  de

methoden van resultaatbepaling, zoals uiteengezet op

pagina 24.

Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag, voorzover

wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaar-

rekening.

Rotterdam, 29 maart 2006

Berk, Accountants en Belastingadviseurs

drs. R.F. van der Veen drs. G.J.P. Adriaanse

Registeraccountant Registeraccountant

OPDRACHTEN DERDEN

Preventie schade beschermde dieren (rasters) Werkelijk Begroting  Werkelijk 
2005 2005 2004
€  €  € 

Countryshop 6.021    23.738  
Aannemers 16.144    7.037  
Zwanenschutters -    640  
Rasters 187.356    138.084  
Overige maatregelen 5.529    1.370          

215.050   230.000   170.869  

Gedoogovereenkomsten (dassen en herten) Werkelijk Begroting  Werkelijk 
2005 2005 2004
€  €  € 

Opvang dassen 329.146    341.967  
Opvang edelherten 21.899    36.985          

350.948   330.000   378.952  

De overschrijding van de begroting betreft voor een deel betalingen in 2005 met betrekking tot 2004.

Ganzen opvangovereenkomsten Werkelijk Begroting  Werkelijk 
2005 2005 2004
€  €  € 

Opvang ganzen 3.070.739    3.045.803  
Opvang ganzen individueel 5.214    -          

3.075.953   3.062.000   3.045.803  

Door de gewijzigde systematiek bij de ganzenopvang Schiermonnikoog (overgang naar SAN-systematiek) 
heeft hier een overschrijding plaats gevonden van €60.000.
In deze post is voorts een bedrag van circa €14.000 opgenomen voor schadecompensatie als gevolg van de 
uitbreiding van het opvanggebied van 1.026 ha naar circa 1.300 ha.

Projectkosten gans Werkelijk Begroting  Werkelijk 
2005 2005 2004
€  €  € 

Projectkosten 97.498 - -  
Programmeerkosten 10.041  - -
Automatiseringskosten 4.155 - -
Taxatiekosten 30.434 - -

142.128 - -

De opdracht tot uitvoering van dit project is pas in de loop van 2005 ontvangen en om die reden niet 
opgenomen in de begroting.
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Samenstelling Bestuur en secretariaat Faunafonds 
in 2005:

Bestuur:
Het bestuur van het Faunafonds is met ingang van 
1 juli 1999 voor de periode van vier jaar benoemd. 
Bij beschikking van 30 januari 2004 zijn de volgende 
personen (wederom) benoemd voor een periode van
vier jaar ingaande 1 juli 2003.

Leden:
J.S. Huys (voorzitter), 
G.H.M. Alferink,  
ir. A.W.J. Bosman,  
mevr. drs. A. Hazekamp
B.J.A. Hakvoort, 
H.J. Slijkhuis, 
ir. R.F. de Vries,
J.H.M.Schellekens (door het bestuur voorgedragen 
voor benoeming per 1 november 2004 in de plaats van
de heer Van der Wal.)
dr. R.P.B. Foppen (benoemd met ingang van 1 maart
2004 in de plaats van mevrouw Drees)

Adviseur namens de provincies:
mr H. Manschot (tot 1 november 2005)
ir. S. Middelkamp (vanaf 1 november 2005)

De leden ontvangen een vergoeding van € 190 per
bezochte vergadering plus de reiskosten. 
De voorzitter ontvangt € 254 per bezochte vergadering
plus reiskosten per bezochte vergadering. Daarnaast
kan hij de extra bijeenkomsten en overleggen, die hij
voor zijn functie bezoekt, tegen hetzelfde bedrag in
rekening brengen  

Adviseur namens Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
Ir. J.H. Bakker (met ingang van 1 november 2001)

Secretaris:
mr. ing. H. Revoort

Coördinator Faunazaken:
H.G. Engberink 

Notulist:
mevr. mr. E.B. Sonnema

Samenstelling secretariaat 2005

Secretaris Faunafonds:
mr ing H. Revoort

Coördinator Faunazaken:
H.G. Engberink 

Beleidsmedewerker Juridische Zaken:
mevr. mr E.B.  Sonnema

Medewerker Faunazaken:
vacant

Medewerker Financiën:
mevr. L. Van Helden

Administratief medewerker: 
mevr. S. Friggen
mevr. V. van Helvoort (uitz.)
mevr. ir. M. van Leeuwen 

Secretaresse: 
mevr. K. Stotijn 

Consulenten faunazaken:

Consulent Noord-Nederland:
A. Klaver

Consulent Midden-Nederland:
J.A. van Baarsen 

Consulent Zuid-Nederland:
W.A.P. Remijnse 

Bijlage
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