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Geachte heer Heeren, 

B1J12 verzocht ons kantoor om te adviseren over het optimaliseren van de 
systematiek voor het vergoeden van faunaschade binnen het kader van artikel 6.1 Wet 
natuurbescherming. Voor B1J12 spelen daarbij vooral de volgende vragen: 

(1) Hoe verhoudt het huidige systeem van het vergoeden van faunaschade zoals 
dat wordt toegepast op grond van artikel 6.1 Wet natuurbescherming zich tot 
andere, vergelijkbare vergoedingssystemen? 

(2) Kan een verandering in het huidige systeem bijdragen aan de verlaging van de 
transactiekosten? 

(3) Hoe kan een nieuw systeem het beperken en voorkomen van de schade 

stimuleren? 

Ten behoeve van ons advies heeft u ons een toelichting gegeven op de punten waar 
B1J12 bij de uitvoering van de systematiek voor het vergoeden van faunaschade tegen 
aanloopt. Daarnaast spraken wij met vertegenwoordigers van de agrariërs, jagers en 
natuurbeherende organisaties over de huidige systematiek van de tegemoetkoming in 
faunaschade. Deze informatie hebben wij betrokken bij onze gedachtenvorming die 

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
N.V. gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van 
toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De 
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl. Kwaliteitsrekening notariaat 21.30.13.495 
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onderstaand in nauwe samenwerking met mijn kantoorgenoot mr. T.W. Franssen 
uiteen is gezet. 

1 Samenvatting 

Hieronder treft u ons advies aan. Aan het slot van dit advies doen wij een aantal 
concrete voorstellen voor optimalisatie van de huidige systematiek. 

Wij hebben bij het formuleren van deze voorstellen in aanmerking genomen dat het 
ongewenst is om ineens onnodig veel te veranderen aan de huidige systematiek. In 
antwoord op vraag 1 is de conclusie dat het huidige stelsel vooral afwijkt van andere 
vergelijkbare systemen waar het gaat om de invulling van het normaal 
maatschappelijk risico. Het voorstel is dan ook om te beginnen met een wijziging in de 
methodiek voor het vaststellen van het normaal maatschappelijk risico, te weten van 
een zogenoemde kortingsmethodiek naar een drempelmethodiek. 

Afhankelijk van de te maken keuzes en hoe die in de praktijk uitpakken, kan BIJ12 
mogelijk enkele wijzigingen aanbrengen in haar uitvoeringspraktijk waardoor 
transactiekosten kunnen dalen (vraag 2). Denk daarbij aan het evalueren van de 
huidige eisen aan de schadebeperkingsplicht en het nader invullen van de controle op 
het voldoen aan die eisen. Verder verwachten wij dat met een andere invulling van het 
normaal maatschappelijk risico een grotere prikkelontstaat om schade te voorkomen 
(vraag 3). 

Voor het overige zijn wij van mening dat de huidige systematiek voor de vergoeding 
van faunaschade effectief is en in lijn is met hetgeen de wetgever daarmee voor ogen 
had. Wij zullen onze voorstellen hierna toelichten. 

2 Huidige regeling faunaschade 

Wij zullen hierna eerst de hoofdlijnen van de huidige regeling van faunaschade 
uiteenzetten (§ 2.1). Vervolgens zullen wij ingaan op een drietal specifieke onderdelen 
van die regeling, zijnde de schadebeperkingsplicht (§ 2.2), het normaal 
maatschappelijk risico (§ 2.3) en de uitsluitingen van schadevergoeding (§ 2.4). Wij 
baseren ons hiervoor op de beleidsregels die door de colleges van gedeputeerde staten 
van de verschillende provincies zijn vastgesteld voor de tegemoetkoming in 
faunaschade. Wij zullen deze beleidsregels - die grotendeels dezelfde inhoud hebben - 
hierna gemakshalve gezamenlijk aanduiden als 'Beleidsregels tegemoetkoming 
faunaschade'. Op de hiervoor genoemde drie onderwerpen zullen wij de huidige 
regeling ook vergelijken met hetgeen binnen andere nadeelcompensatieregelingen 

gebruikelijk is. 
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2.1 Hoofdlijnen 

Het recht op tegemoetkoming in zogenoemde faunaschade is vastgelegd in het huidige 
artikel 6.1 Wet natuurbescherming, dat als volgt luidt: 

Artikel6.1 

1 Gedeputeerde staten verlenen in voorkomende gevallen tegemoetkomingen in 

schade, geleden in hun provincie, aangericht door natuurlijk in het wild levende: 

a. vogels van vogelsoorten als bedoeld in artikel 1 van Vogelrichtlijn, of 

b. dieren die worden genoemd in bijlage N, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage 

II bij het Verdrag van Bern, bijlage I bij het Verdrag van Bonn of de bijlage, onderdeel 

a, bij deze wet. 

2 Een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verleend voor zover 

een belanghebbende schade lijdt of zallijden aangericht door dieren als bedoeld in het 

eerste lid, en die schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te 

blijven. Een tegemoetkoming wordt naar billijkheid bepaald. 

3 Ingeval schade als bedoeld in het eerste lid mede wordt geleden in een andere 

provincie, wordt een besluit als bedoeld in het eerste lid genomen door gedeputeerde 

staten waar de schade in hoofdzaak wordt geleden, in overeenstemming met 

gedeputeerde staten van die andere provincie. 

Deze bepaling strekt tot vervanging van het tot 1 januari 2017 geldende artikel 84 van 
de Flora- en faunawet (Ffw). De wetgever beoogt hiermee aan te sluiten bij het 
voorheen geldende recht, met uitzondering van het feit dat vanaf 1 januari 2017 
gedeputeerde staten van de onderscheidene provincies bevoegd zijn om te beslissen 
op een verzoek om een teqemoetkornlnq.! 

Het systeem van de tegemoetkoming in faunaschade zoals dat is vastgelegd in artikel 
6.1 Wet natuurbescherming is gebaseerd op het éqalìtébeqtnsel.? In zoverre heeft dit 
systeem dezelfde achterliggende grondslag als andere regelingen waarin 
nadeelcompensatie wordt toegekend voor schade die is ontstaan als gevolg van een 
rechtmatige overheidsdaad. Binnen de tekst van artikel 6.1 Wet natuurbescherming 
komt dit tot uitdrukking doordat is bepaald dat een tegemoetkoming slechts wordt 
verleend voor zover de schade "redelijkerwijs" niet of niet geheel ten laste van de 
verzoeker dient te blijven en dat de tegemoetkoming naar billijkheid wordt bepaald. 
Binnen het nadeelcompensatierecht wordt aan deze formulering meer concreet 
invulling gegeven aan de hand van de drie volgende eisen: 

schadebeperking/eigen schuld; 
rtslcoaanvaardtnç", en; 

Kamerstukken II, 2011-12, 33348, nr. 3, p. 211. 
Kamerstukken II, 2011-12, 33348, nr. 3, p. 212. 
Risicoaanvaarding als zelfstandige toetsingsgrond speelt bij faunaschade geen rol van betekenis, omdat de 
schade niet het directe gevolg is van overheidsbeleid, maar van fauna. Dat maakt ook dat een koper niet 
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normaal maatschappelijk risico": 

Dat voor faunaschade een specifieke wettelijke grondslag geldt, komt doordat 
rechtmatig handelen van een bestuursorgaan ter uitoefening van een publieke taak de 
schade niet rechtstreeks veroorzaakt. De faunaschade wordt immers uitsluitend 
rechtstreeks door de beschermde dieren veroorzaakt." Dit gegeven vereist een 
specifieke wettelijke grondslag, omdat het nadeelcompensatierecht uitgaat van een 
directe koppeling tussen de schade en de rechtmatige uitoefening van 
publiekrechtelijke taak of bevoeqdheld." 

In het verlengde van het voorgaande is het naar de huidige stand van zaken 
de bedoeling dat het huidige artikel 6.1 Wet natuurbescherming nagenoeg 
gelijkluidend een plek krijgt binnen de aanstaande Omgevingswet (in 
hoofdstuk 15). Het is dus, als wij het goed begrijpen, niet de bedoeling dat 
voor faunaschade op termijn ook de algemene grondslag voor 
nadeelcompensatie uit artikel 4: 124 Awb zal gelden. Een specifieke wettelijke 
grondslag blijft noodzakelijk.? 

Afgezien van dit laatste wijkt het recht op een tegemoetkoming voor faunaschade 
echter (nagenoeg) niet af van het recht op nadeelcompensatie uit andere regelingen. 

2.2 Schadebeperking 

2.2.1 Inleiding 

Over artikel 84 Ffw vermeldde destijds de wetsgeschiedenis dat schade niet altijd leidt 
tot uitkering. Het is primair de verantwoordelijkheid van de grondgebruiker zelf om 
schade te voorkomen. Hij moet aantonen dat "al het mogelijke is gedaan om de 
schade te voorkomen en te beperken"," Tegelijkertijd is de schadebeperkingsplicht niet 
ongelimiteerd, maar vindt zijn beperking in de redelijkheid: 

Bij zijn besluitvorming over verzoeken tot schadevergoeding is voor het 
Jachtfonds, zoals hiervoor opgemerkt, uitgangspunt dat betrokkenen in 
beginsel schade dienen te voorkomen of te beperken. Daarbij geldt de 
redelijkheid als toets. Het is dus zeker niet zo dat bijzondere kostbare 
voorzieningen dienen te worden aangebracht als dit niet proportioneel zou 
zijn. Ook voor de toekomst acht ik dit een deugdelijk beleid." 

kan worden tegengeworpen dat hij rekening kon houden met bepaalde schade bij het doen van zijn 
investering, zoals bij risicoaanvaarding gebruikelijk. 
Hier onder valt in beginselook de zogenaamde speelale last, wat zoveel inhoudt als dat de benadeelde ten 
opzichte van een referentiegroep in het bijzonder geraakt moet worden door de maatregel. Toepassing van 
de speelale last in bestuursrechtelijke context is echter dusdanig zeldzaam en speelt op dit moment ook 
geen rol in het systeem van de faunaschade dat wij hieraan geen afzonderlijke aandacht besteden. 
Kamerstukken II, 2011-12, 33348, nr. 3, p. 212. 
Zie ook p. 105 van het concept van de memorie van toelichting bij de Aanvullingswet natuur voor de 
Omgevingswet, te vinden op: httpsr/ /www. internetconsultatie.nljaanvullingswetsvoorstelnatuur/details 
Kamerstukken II, 2011-12, 33348, nr. 3, p. 212. 
Kamerstukken II, 1992/93, 23 147, nr. 3, p. 57. 
Kamerstukken I 1997/98, 23 147, nr. 104b, p. 21. 
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Meer in het bijzonder moest dus, binnen de grenzen van het redelijke, worden bezien 
of de gevergde maatregelen proportioneel zijn.lQ Dit komt ook tot uitdrukking in de, 
weliswaar schaarse, rechtspraak van de Afdeling. Zo heeft de Afdeling aan de ene kant 
geoordeeld dat de eis dat blauwe bessen worden afgedekt tegen spreeuwen in dat 
geval redelijk was, waardoor schade aan blauwe bessen niet voor vergoeding in 
aanmerking kwarn.!' Aan de andere kant heeft de Afdeling geoordeeld dat het 
overnetten van boomgaarden met peren tegen schade door mezen vooralsnog 
onvoldoende onderzocht is om te kwalificeren als een effectieve en proportionele 
maatregel en dus op dit moment niet van de verzoekers kan worden qeverqd.F 

2.2.2 Huidige invulling 

Het huidige beleid voor de tegemoetkoming in faunaschade geeft op twee manieren 
invulling aan de op de verzoeker rustende schadebeperkingsplicht. Dit komt tot 
uitdrukking in de eerste twee treden van de zogenoemde trits van voorkomen, 
bestrijden en betalen. 

2.2.2.1 Voorkomen 

In de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade van de provincies wordt veel nadruk 
gelegd op de verplichting van aanvrager om faunaschade te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. 

Zo wordt een vergoeding slechts toegekend indien de schade niet voorkomen of 
beperkt had kunnen worden door het treffen van de maatregelen of het plegen van de 
inspanningen die redelijkerwijs van de verzoeker gevraagd konden worden.P De 
beleidsregels bevatten voorts een uiteenzetting van het type en/of aantal maatregelen 
of inspanningen dat redelijkerwijs van de verzoeker kan worden gevergd. In het 
Handboek Faunaschade is vervolgens nader uitgewerkt wat deze maatregelen of 
inspanningen precies inhouden. 

Naar wij hebben begrepen uit het overleg met de vertegenwoordigers, vinden 
agrariërs het op zichzelf niet onredelijk dat in het kader van de schadebeperkingsplicht 
eisen aan de verzoekers worden gesteld. De gevraagde maatregelen en inspanningen 
vinden de agrariërs echter niet altijd redelijk. Dit erodeert het draagvlak voor die 
eisen. 

10 Vgl. ook ABRvS 8 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF7233. 
11 ABRvS 5 maart 2014,ECLI:NL:RVS:2014:728. 
12 ABRvS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1488, r.o. 9.1 en 9.2. 
13 Artikel 4 van de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade. 
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2.2.2.2 Bestrijden 

De Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade stellen daarnaast als eis dat indien het 
mogelijk is om een ontheffing in de zin van de Wet natuurbescherming te krijgen voor 
- kort gezegd - het bestrijden van fauna, dan ook daadwerkelijk adequaat gebruik van 
deze ontheffing moet worden qernaakt.ê" Dit houdt in dat minimaal twee keer per 
week verjaging met ondersteunend afschot, of pogingen tot afschot, dient plaats te 
vinden. Deze eis vindt ook steun in de rechtspraak van de Afdeling.15 

Om te kunnen toetsen of er sprake is van adequaat gebruik wordt een aanvrager 
gevraagd een rapportage van de jachthouder ten aanzien van het gebruik van de 
ontheffing te overleggen. 

Wij hebben - aan de hand van ons overleg met de vertegenwoordigers - het idee dat 
er op zichzelf veel steun bestaat voor deze eis, maar dat er vanuit de agrariërs en de 
jagers wel veel kritiek is op de diverse beperkingen die aan de ontheffingen worden 
gesteld. Die beperkingen bemoeilijken adequaat gebruik. Die beperkingen vallen 
buiten dit advies, maar ook hier heeft dit gevoel geen positief effect op het draagvlak. 

2.2.3 Vergelijking andere regelingen 

Vooropgesteld zij dat eigenlijk binnen alle nadeelcompensatieregelingen een 
schadebeperkingsplicht van toepassing is. Zo zal in artikel 4: 126 lid 2 onder b van de 
Awb, dat onderdeel vormt van de nog niet in werking getreden Wet nadeelcompensatie 
en schadevergoeding bij onrechtmatige beslulten.l'' ook worden bepaald dat schade 
voor rekening van de aanvrager blijft, voor zover hij de schade had kunnen beperken 
door binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen, die tot voorkoming of 
vermindering van de schade hadden kunnen leiden. In zoverre is de systematiek van 
de tegemoetkoming in faunaschade in lijn met andere nadeelcompensetìereqettnqen."? 
Het is echter wel uniek aan het systeem van faunaschade dat in de praktijk zo veel 
betekenis toekomt aan de verplichting van de verzoeker om zijn schade te voorkomen. 
In andere nadeelcompensatieregelingen wordt aan deze verplichting zelden invulling 
gegeven. 

Opvallend is wel dat in het geval van andere nadeelcompensatieregelingen steeds 
geldt dat de redelijke kosten die de verzoeker heeft gemaakt ter voorkoming of 
beperking van de schade als zodanig ook voor vergoeding in aanmerking kunnen 
komen. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op het nog in werking te treden artikel 
4: 129, aanhef en onder a, Awb. Binnen de huidige systematiek voor de 

14 Artikel 4 lid 3 van de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade. 
15 Bijvoorbeeld: ABRvS 26 juli 2006, ECU:NL:RVS:2006:AY5043 en ABRvS 8 oktober 2008, 

ECU: NL: RVS:2008:BF7233. 
16 Staatsblad 2013, 50. 
17 Zie bijvoorbeeld ook: artikel 8 van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014, artikel 

2 lid 6 van de Regeling nadeelcompensatie provincie Limburg, of artikel 3 lid 1 sub d van de Algemene 
Verordening Nadeelcompensatie van de gemeente Amsterdam. 
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tegemoetkoming in fauna geldt niet een recht op een vergoeding voor de kosten van 
schadebeperkende maatregelen, althans daarop is door verzoekers nog nooit een 
beroep gedaan. In zoverre wijkt de systematiek van faunaschade dus af van hetgeen 
in andere regelingen gebruikelijk is. 

Het is evenwel de vraag of dit onterecht is. Zoals hiervoor is opgemerkt, rust immers 
primair op de grondgebruiker de verplichting om zijn have en goed te beschermen 
tegen schade door dieren. Dat vormde een vertrekpunt voor de regeling van 
faunaschade. Tegen deze achtergrond achten wij het verdedigbaar dat de kosten van 
schadebeperkende maatregelen niet voor vergoeding in aanmerking behoeven te 
komen op grond van artikel 6.1 Wet natuurbescherming. 

2.3 Normaal maatschappelijk risico 

2.3.1 Inleiding 

In het kader van de totstandkoming van de Ffw is nadrukkelijk aan de orde gekomen 
dat het niet de bedoeling was dat schade zou worden vergoed die "geacht kan worden 
tot het normale maatschappelijke risico te behoren van degene die om een 
tegemoetkoming in de schade heeft verzocht, dat wil zeggen schade die niet 
onevenredig te achten is. ''. In dat kader is van belang geacht dat de 
verantwoordelijkheid voor het behoud van diersoorten in zekere mate tevens in 
handen lag van betrokkenen.l" Een! zekere mate van schade door in het wild levende 

dieren dient een ieder voor lief te nemen, aldus de toenmalige minister van LNV.19 

In zoverre leek de wetgever destijds dus voor ogen te hebben gehad dat ook bij de 
vergoeding van faunaschade het leerstuk van het normaal maatschappelijk risico 
onverkort zou worden toegepast. Dit is ook bevestigd in de rechtspraak van de 
Afdeling.2o 

Op grond van het normaal maatschappelijk risico dient eenieder tot op zekere hoogte 
te dulden dat hij schade lijdt als gevolg van rechtmatig handelen van de overheid. Dat 
handelen geschiedt namelijk in het algemeen belang en het feit dat iemand daar 
schadelijke gevolgen van ondervindt, betekent niet dat hij daardoor een aanspraak op 
een vergoeding voor die schade heeft. Dit geldt alleen indien en voor zover de schade 
het normaal maatschappelijk risico te boven gaat. De omvang van het normaal 
maatschappelijk risico wordt bepaald aan de hand van alle omstandigheden van het 
geval. 

Het is in de eerste plaats aan het betrokken bestuursorgaan om de omvang van het 
normaal maatschappelijk risico vast te stellen. Het bestuursorgaan komt daarbij 

18 Kamerstukken II, 1992/93, 23147, nr. 3, p. 57. 
19 Kamerstukken II, 1997/98, 23147, nr. 100, p. 2. Zie ook Kamerstukken II, 1992/93,23 147 nr. 3, blz. 83. 
20 ABRvS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1488, r.o. 9.1. 
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beoordelingsruimte toe. De vraag naar de omvang van het normaal maatschappelijk 
risico betreft daarmee een rechtsvraag en geen beleidsvraag. Het normaal 
maatschappelijk risico is geen beleidsinstrument om doelen na te streven. Het is 
(slechts) een middel om uitdrukking te geven aan het risico dat inherent is aan het 
ondernemerschap en in zoverre dienen verschillen in de toepassing van het normaal 
maatschappelijk risico in Nederland dan ook verklaard te kunnen worden door een 
verschil in omstandigheden; en niet - althans zo min mogelijk - door een verschil in 
het wegen van die omstandigheden door het bestuursorgaan dat de omvang van het 
normaal maatschappelijk risico heeft bepaald. 

2.3.2 Huidige invulling 

In de huidige Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade wordt ook invulling gegeven 
aan het normaal maatschappelijk risico. In de kern genomen komt deze invulling er 
steeds op neer dat op de door de taxateur vastgestelde schade een korting van 5% 
wordt ingehouden, met een minimum van € 250,- per bedrijf en per schadejaar.:" 

De Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade maken overigens voor een 
aantal specifieke schadeoorzaken weer een uitzondering, waardoor in die 
specifieke gevallen alsnog de volledige schade voor vergoeding in 
aanmerking komt. 

2.3.3 Vergelijking andere regelingen 

De wijze waarop binnen de systematiek van faunaschade invulling wordt gegeven aan 
het normaal maatschappelijk risico, wijkt substantieel af van hoe dit in andere 
regelingen is vormgegeven. 

In dit kader wijzen wij ten eerste op de zogenoemde bagateldrempel. Dit betreft een 
drempel van het normaal maatschappelijk risico die in absolute zin zo laag wordt 
geacht dat daaronder hoe dan ook geen tegemoetkoming in faunaschade wordt 
toegekend. Als gezegd is deze drempel binnen de Beleidsregels tegemoetkoming 
faunaschade gesteld op € 250,-. Dit is op zichzelf geen ongebruikelijke drempel; zij het 
dat voor schade bij ondernemers in de regel een iets hogere drempel uitgangspunt is. 
Zo wordt bijvoorbeeld in de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 
2014 een bagateldrempel toegepast van € 1.000,-.22 Ook diverse gemeentelijke 
nadeelcompensatieregelingen bevatten een dergelijke drempel. 23 

Een meer wezenlijk verschil betreft het feit dat op grond van de Beleidsregels 
tegemoetkoming faunaschade een korting op de schade wordt toegepast van 5%. Dit 

21 Artikel 5 lid 2 van de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade. Overigens kent lid 3 van artikel 5 weer 
een aantal uitzonderingen waarin geen eigen risico wordt ingehouden. 

22 Artikel 3 lid 2 Regeling nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. 
23 Bijvoorbeeld artikel 3 lid 4 van de Algemene Nadeelcompensatie Verordening Amsterdam bevat een 

bagateldrempel van ( 750,-. 
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is geen goede manier om het normaal maatschappelijk risico tot uitdrukking te 
brengen. Het normaal maatschappelijk risico betreft immers de evenredige schade van 
een verzoeker en moet worden vastgesteld met inachtneming van alle 
omstandigheden van het geval. Dit kan naar onze opvatting niet in algemene zin voor 
alle verzoekers worden bepaald door een korting van 5% op de schade toe te passen. 
Bij een dergelijke, algemene korting wordt immers geen acht geslagen op hoe groot de 
omvang van de schade van iedere specifieke verzoeker is. Evenmin wordt rekening 
gehouden met de aard van de schade, de omvang van de bedrijfsactiviteiten van de 
verzoeker en de impact van de schade op het bedrijfsresultaat. 

De toepassing van de kortingsmethodiek ligt binnen het nadeelcompensatierecht dan 
ook met name in de rede indien sprake is van een incidenteel geval en het niet 
mogelijk is om de omvang van de schade te relateren aan het risico dat een dergelijke 
partij in de regel zelf zal dienen te draqen.?" Ook kan een kortingsmethodiek worden 
toegepast indien in een individueel geval niet in geschil is dat de schade het normaal 
maatschappelijk risico overstijgt; de toegepaste korting bepaalt dan welk deel van de 
schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort;" Indien echter nog bepaald 
moet worden of de omvang van de schade daadwerkelijk het normaal maatschappelijk 
risico overstijgt, is het niet nuttig om te werken met de kortingsmethodiek. Een 
drempelligt dan meer voor de hand.26 

In dit geval ligt een korting dus niet voor de hand, omdat niet in algemene zin gezegd 
kan worden dat faunaschade in alle gevallen - ongeacht de omvang daarvan - het 
normaal maatschappelijk risico overstijgt (mits de schade maar groter is dan ( 250,-). 
Daar komt bij dat een korting van 5% vrij beperkt is, vooral indien het gaat om schade 
die in absolute zin beperkt is. Ter illustratie: in het nadeelcompensatierecht komen ook 
kortingen van 30,27 5028 of zelfs hoger voor.?? 

Daarbij verdient evenwelopmerking dat het niet goed mogelijk is om 
kortingen te vergelijken, omdat de redelijkheid van het toegepaste 
percentage in belangrijke mate afhankelijk is van de specifieke 
omstandigheden van het geval waaronder de totale omvang van de schade. 

Een drempel wijkt in zoverre af van een korting, dat in het geval van een drempel 
alleen de schade wordt vergoed indien en voor zover die het drempelbedrag overstijgt. 
Het is daarbij gebruikelijk om de hoogte van de drempel te relateren aan bijvoorbeeld 
de totale omzet van de getroffen onderneming. Zo wordt bij schade als gevolg van 
infrastructurele projecten er veelal voor gekozen om een bedrag ter grootte van 8 tot 

24 Vgl. G.M. van den Broek en M.K.G. Tjepkema, De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in 
het omgevingsrecht, p. 95 alsook Franssen & Van de Sande, 'Overheidsaansprakelijkheid', NTB 2017/8, 
par. 2.2.2.5. 

25 Bijvoorbeeld: ABRvS 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2051. 
26 Vgl. M.A.E. Planken en M.K.G. Tjepkema, 'Drempels en kortingen bij nadeelcompensatie na De Wouwse 

Tol', O&A 2015/2. 
27 ABRvS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:226, AB 2014/394, m.nt. W.]. van Doorn-Hoekveld. 
28 ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2865, BR 2017/7, m.nt. ].W. van Zundert. 
29 Uitgangspunt bij de nadeelcompensatieregeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is dat bij 

overschrijding van een drempel de volledige schade wordt beoordeeld en daarover een aanzienlijke korting 
wordt toegepast die onder omstandigheden hoger dan 50% kan liggen. 
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15%30 van de omzet voor rekening van de verzoeker te laten. Een drempel van 8% 
van de omzet wordt daarbij als relatief laag beschouwd en mag ook in opvolgende 
jaren worden toeqepast.:" Alleen de schade die het gevolg is van het omzetverlies dat 
deze drempeloverstijgt, komt dan voor vergoeding in aanmerking. 

2.4 Uitsluiting van schadevergoeding 

De Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade bevatten voorts steeds een 
aanzienlijke lijst van situaties waarin in het geheel geen tegemoetkoming in 
faunaschade wordt toegekend. Voor die uitsluitingen bestaan wisselende 
rechtvaardigingen. In een aantal gevallen gaat het om schade als gevolg van dieren 
die altijd mogen worden verontrust of bestreden. Voor dat soort gevallen geldt er 
aldus geen bescherming van overheidswege, waardoor er ook geen rechtvaardiging 
bestaat voor het toekennen van een tegemoetkoming in faunaschade. Ook lijken er 
uitsluitingen te zijn die gebaseerd zijn op de leerstukken van schadebeperking of 
normaal maatschappelijk risico.V 

Wij merken - voor de goede orde - op dat het voor al deze vormen van uitsluitingen 
noodzakelijk is dat die kunnen worden gerechtvaardigd door één van de hiervoor 
bedoelde leerstukken. Zo is een algemene uitsluiting van faunaschade aan een 
specifiek type gewas alleen gerechtvaardigd indien dat gewas daadwerkelijk in alle 
gevallen volledig kan worden beschermd tegen faunaschade en die 
voorzorgsmaatregelen ook in redelijkheid van de agrariërs kunnen worden verwacht. 

Op zichzelf geldt dat het ongebruikelijk is om in een nadeelcompensatieregeling 
bepaalde typen van schaden of schadeoorzaken geheel uit te sluiten van een recht op 
schadevergoeding. Dat neemt echter niet weg dat wel voor een dergelijke uitsluiting 
kan worden gekozen, indien die wenselijk wordt geacht vanuit een oogpunt van 
voorspelbaarheid of kostenbeheersing, mits die uitsluiting maar in alle gevallen kan 
worden gerechtvaardigd door één van de leerstukken uit het égalitébeginsel, zoals de 
schadebeperkingsplicht, risicoaanvaarding of het normaal maatschappelijk risico. 

2.5 Tussenconclusie 

In algemene zin geldt dat het recht op een tegemoetkoming bij faunaschade op grond 
van artikel 6.1 Wet natuurbescherming op dezelfde leest is geschoeid als andere 
nadeelcompensatieregelingen. 

Te zien is echter dat daar in de praktijk op een bijzondere manier invulling aan is 
gegeven, ten opzichte van andere regelingen. In het bijzonder valt op dat de 
systematiek voor faunaschade sterk leunt op het leerstuk van de 

30 ABRvS 15juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1652 (Supermarkt Haarlem). 
31 ABRvS 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1650, ECLI:NL:RVS:2016:1651 (Eindhoven). 
32 Bijvoorbeeld de uitsluiting voor schade binnen de bebouwde korn, of de uitsluiting van schade door vogels 

aan o.a. bessenteelt (artikel 6 sub h en g van de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade) 
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schadebeperkingsplicht. Het normaal maatschappelijk risico is daarentegen van zeer 
beperkt belang. Dit is het tegenovergestelde van hoe andere nadeelcompensatie 
regelingen in de praktijk uitwerken. 

Voorts kennen de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade een aanzienlijk aantal 
algemene uitsluitingen van schadevergoeding. Hoewel dit op zichzelf ongebruikelijk is, 
kunnen die uitsluitingen in veel gevallen wel herleid wordt tot de leerstukken van de 
schadebeperkingsplicht of het normaal maatschappelijk risico. 

3 Mogelijkheden voor verbetering systematiek faunaschade 

Hierna zullen wij schetsen op welke manier wij denken dat de huidige systematiek 
voor de tegemoetkoming in faunaschade kan worden verbeterd binnen de kaders van 
het op het égalitébeginsel gebaseerde artikel 6.1 Wet natuurbescherming. 

Wij zullen daarbij eerst ingaan op het normaal maatschappelijk risico, omdat wij 
denken dat eventuele wijzigingen van de systematiek in de eerste plaats op de 
leerstuk moeten plaatsvinden (§ 3.1). Daarna zullen wij ingaan op de mogelijke 
verbeteringen voor wat betreft de schadebeperkingsplicht (§ 3.2), de uitsluiting van 
schadeoorzaken (§ 3.3) en vervolgens op hoe deze aanpassingen effect zouden 
kunnen hebben op de transactiekosten voor de tegemoetkoming in faunaschade 
(§ 3.4). 

3.1 Normaal maatschappelijk risico 

Als gezegd wordt binnen de huidige systematiek van de tegemoetkoming in 
faunaschade gewerkt met een korting van 5% op de schade vanwege het normaal 
maatschappelijk risico (met een minimum van € 250,-). Wij geven u in overweging om 
af te stappen van deze systematiek en in plaats daarvan te gaan werken met een 
drempel. 

Dit biedt naar onze mening een aantal voordelen ten opzichte van een korting op de 
schade. In de eerste plaats leidt een drempel ertoe dat verzoekers met schade die in 
absolute zin beperkt is te noemen, geen aanspraak op een tegemoetkoming hebben. 
Dit terwijl zij in het geval van een korting van 5% altijd een vergoeding krijgen. Het 
hanteren van een drempel is daarmee naar onze opvatting meer in overstemming met 
het uitgangspunt van de wetgever dat alleen de onevenredige schade moet worden 
vergoed en dat men een zekere mate van faunaschade ook voor lief dient te nemen. 

Een ander voordeel bij het gebruik van een drempel is dat de verzoekers die in 
absolute zin wel grote schade hebben geleden, een volledige vergoeding krijgen voor 
alle schade die boven de drempel uitstijgt. Er wordt dus geen korting meer toegepast 
op de extra schade, nadat de drempel al is overschreden. Wij kunnen ons voorstellen 
dat het onderscheid dat een dergelijke drempel maakt tussen schades die in absolute 
zin beperkt of substantieel zijn, het draagvlak voor de tegemoetkomingen in 
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faunaschade ten goede kan komen - ook bij de voor die tegemoetkomingen 
verantwoordelijke provincies. Het grote aantal schadeverzoeken met een beperkte 
omvang legt immers een aanzienlijk beslag op de algemene middelen voor de 
tegemoetkoming in faunaschade, ook vanwege de kosten die gemoeid zijn met de 
behandeling van die verzoeken. 

Wij geven u, gelet op het voorgaande, dan ook in overweging om de systematiek van 
de tegemoetkoming in faunaschade zo aan te passen dat gewerkt zal worden met een 
drempel voor het bepalen van het normaal maatschappelijk risico, in plaats van met 
een korting. 

De vervolgvraag is uiteraard op welke manier de hoogte van een drempel zou moeten 
worden bepaald. Blijkens vaste rechtspraak van de Afdeling moet dit gebeuren met 
inachtneming van alle omstandigheden van het geval. 33 Daarbij komt in de eerste 
plaats betekenis toe aan of de oorzaak van de schade aangemerkt kan worden als een 
normale maatschappelijke ontwikkeling, waarmee de aanvrager rekening had kunnen 
houden in die zin dat die ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al bestond 
geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze 
ontwikkeling zich zou voordoen. Andere omstandigheden die van belang kunnen zijn 
bij het bepalen van het normale maatschappelijke risico zijn bijvoorbeeld de aard en 
de omvang van de schade. 

Tegen deze achtergrond, denken wij dat voor het bepalen van het normaal 
maatschappelijk risico bij faunaschade onder meer de volgende omstandigheden (c.q. 
factoren) van belang (kunnen) zijn: 

1) De omvang van de schade die de verzoeker heeft geleden ten opzichte van het 
saldo dat hij normaliter zou genereren; 

2) De omvang van het areaal dat de verzoeker gebruikt om (bepaalde) gewassen 
op te kweken of andere agrarische activiteiten te ontplooien. Naar mate dat 
areaal groter is, loopt de verzoeker namelijk een groter risico op het ontstaan 
van faunaschade. 

3) De ligging van het areaal in Nederland. Denkbaar is dat op bepaalde locaties een 
grotere kans bestaat op het ontstaan van faunaschade dan op andere locaties. 

4) Het type gewas dat wordt gekweekt. Sommige gewassen zijn immers veel 
gevoeliger voor (bepaalde vormen van) faunaschade, dan andere. 

S) Het beschermingsniveau en de omvang van de populatie van het dier dat schade 
heeft veroorzaakt en de daarmee samenhangende juridische en feitelijke 
mogelijkheden om de diersoort te verjagen of bestrijden. 

6) De onvoorzienbaarheid van de schade, bijvoorbeeld doordat de schade niet te 
voorzien vielomdat die is veroorzaakt door een zeldzaam dier of anderszins een 
nieuwe vorm van faunaschade betreft. 

33 ABRvS 29 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7254. 
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Sommige van deze omstandigheden doen zich in alle gevallen voor (nrs. 1 en 2), 
terwijl andere omstandigheden casuïstisch van aard zijn (nrs. 3 tim 6). Het lijkt ons 
echter ongewenst indien het casuïstische karakter van een aantal van deze 
omstandigheden zou betekenen dat per individueel verzoek een drempel zou moeten 
worden bepaald. Dat zou immers leiden tot een aanzienlijke verhoging van de 
uitvoeringslasten. Blijkens de rechtspraak van de Afdeling is het ook niet nodig om in 
ieder individueel geval een drempel te bepalen; het is mogelijk om met een 
gestandaardiseerde drempel te werken.ê" 

Tegen deze achtergrond geven wij u in overweging om te werken met een vaste, 
relatief lage minimumdrempel. Deze minimumdrempel wordt dan gerechtvaardigd 
door het feit dat iedere agrariër tot op zekere hoogte rekening heeft te houden met 
faunaschade van enige omvang en kan dan vervolgens worden bepaald met 
inachtneming van de eerste twee hiervoor genoemde omstandigheden (die ook voor 
alle verzoekers relevant zullen zijn) 

Deze minimumdrempel zou vervolgens (op termijn) in bepaalde categorieën van 
gevallen of in individuele situaties al dan niet kunnen worden verhoogd op grond van 
de overige omstandigheden, genoemd onder 3 tot en met 6. Daarbij geldt dat de 
omstandigheden 3 en 4 in beginsel zouden moeten leiden tot het verhogen van de 
drempel van het normaal maatschappelijk risico boven de gestelde minimumdrempel, 
terwijlomstandigheid 6 er juist toe zou nopen om de drempel niet te verhogen. 

Wij adviseren om de drempel te bepalen als een percentage van het normsaldo per 
hectare voor het gewas waaraan schade is ontstaan. Het saldo betreft de netto 
opbrengst van een perceel, derhalve de bruto opbrengst minus de gemoeide kosten. 
Op deze manier wordt rekening gehouden met hoe groot de schade is ten opzichte van 
het normale saldo (zie 1). Voor het saldo kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt 
van vaste normen zoals opgenomen in de jaarlijkse KWIN van de Universiteit van 
Wageningen. 

Het lijkt ons in dit geval niet wenselijk om, zoals ook vaak gebeurt in 
nadeelcompensatieregelingen, een drempel te bepalen ten opzichte van de 
omzet van een bedrijf. Het bepalen van de bedrijfsomzet is namelijk 
complexer en vergt meer van de aanvrager. Bovendien vinden wij de 
bedrijfsomzet in een minder rechtstreeks verband staan ten opzichte van de 
faunaschade, dan het saldo dat op de betrokken percelen behaald had 
kunnen worden. 

Deze drempel per hectare moet dan vervolgens worden vermenigvuldigd met het 
aantal hectares waarop de verzoeker een bepaald gewas kweekt. Hierdoor wordt ook 
rekening gehouden met de omstandigheid dat een agrariër met een groter areaalook 
een groter normaal maatschappelijk risico heeft voor wat betreft faunaschade (zie 2). 

34 ABRvS 5 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5105 en zie specifiek voor faunaschade ook: ABRvS 9 mei 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:1538, r.o. 9.3. 
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Door de omvang van de drempel te relateren aan het aantal hectares, worden kleine 
en grote agrarische bedrijven bovendien gelijk behandeld: voor hen geldt relatief 
gezien namelijk dezelfde drempel, waarbij de hoogte louter wordt bepaald naar gelang 
van het aantal hectares waarop zij een gewas kweken. 

De drempel houdt dus expliciet rekening met de ernst van de schade voor 
het betrokken bedrijf in verhouding tot de bedrijfsomvang, in die zin dat 
relatief kleinere schaden bij kleinere bedrijven eerder voor vergoeding in 
aanmerking komen dan bij grotere bedrijven. 

Daar middel van deze drie factoren kan dan een minimumdrempel voor een verzoeker 
worden bepaald: 

drempelpercentage * normsaldo * aantal hectare = minimumdrempel 

Voorbeeld: 
Stel, er wordt uitgegaan van een minimumdrempel van 4% van het normsaldo. 
Een akkerbouwer vraagt om vergoeding van faunaschade die hij heeft geleden op 
de 20 hectare waarop hij aardappelen teelt. Aangenomen wordt dat het normsaldo 
voor aardappelen € 3.000,- per hectare is. Indien een verlies van 4% voor zijn 
eigen rekening dient te blijven, betekent dit dat de drempel voor het normaal 
maatschappelijk risico € 2.400,- is (€ 3000,- * 4% * 20). 

Uitgaande van een akkerbouwer die 15 hectare tarwe teelt, komt de drempel bij 
een normsaldo van € 700,- per hectare uit op € 420,- (€ 700,- * 4% * 15). 

Alle schade die uitstijgt boven deze drempels wordt dan in beginsel volledig 
vergoed. 

Als gezegd kan dan de mogelijkheid open worden gelaten om op een later moment 
beleid vast te stellen om het drempelpercentage te verhogen, bijvoorbeeld indien de 
ligging van het areaal of het type gewas daar aanleiding toe geeft. Zo zou bijvoorbeeld 
in de provincie Flevoland kunnen worden volstaan met het minimum voor het 
drempelpercentage, maar zou in de provincie Gelderland in de nabijheid van de 
Veluwe met een iets hoger drempelpercentage gewerkt kunnen worden. Dat beleid 
kunnen de provincies desgewenst dan individueel bepalen. Op dezelfde manier zou 
ervoor gekozen kunnen worden om het drempelpercentage juist niet naar boven bij te 
stellen indien de schade bijvoorbeeld op een onvoorzienbare wijze is veroorzaakt. 

Een dergelijke opzet, waarbij gewerkt wordt met een minimumdrempel, is niet 
ongebruikelijk in het nadeelcompensatierecht. Zo wordt in het planschaderecht 
bijvoorbeeld al geruime tijd gewerkt met een dergelijk minimumforfait, dat naar boven 
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wordt bijgesteld indien daar aanleiding toe bestaat.:" Wij adviseren dan ook om deze 
minimumdrempel onverkort toe te passen en om deze toepassing niet achterwege te 
laten in specifieke gevallen. Wij zijn namelijk van mening dat agrariërs steeds tot op 
zekere hoogte faunaschade hebben te dulden. Daar doet op zichzelf niet aan af dat het 
hen niet zou zijn toegestaan om de schadeveroorzakende dieren te verontrusten of dat 
het zou gaan om een nieuw, bijzonder zeldzame diersoort. 

Ook bestaan er reeds regelingen waarin het normaal maatschappelijk risico wordt 
bepaald op een bepaald percentage van de normomzet op een agrarisch perceel.:" 

Het is niet aan ons om te zeggen welk percentage gehanteerd zou moeten worden in 
het geval een dergelijke drempel zou worden toegepast. De rechtspraak dwingt ook 
niet tot een specifiek percentage. De vraag is met name welke schade men niet 
onevenredig acht voor een bepaalde situatie. Indien een vergelijking wordt gemaakt 
met andere regelingen, zou naar onze mening gedacht kunnen worden aan een 
minimumdrempel van bijvoorbeeld 4 tot 8% van het normsaldo per hectare. Hierbij 
verdient het wel aanbeveling om van tevoren te onderzoeken wat het effect van een 
dergelijke drempel zou zijn geweest op de schadeverzoeken die BIJ12 bijvoorbeeld het 
afgelopen jaar heeft ontvangen. Daarmee kan worden bezien wat de impact is van een 
bepaalde drempel op de toe te kennen schadevergoeding. 

3.2 Schadebeperking 

Voor wat betreft de schadebeperkingsplicht adviseren wij om de huidige systematiek 
te behouden. Wij zien ruimte, noch aanleiding, om hiervan af te stappen. Het was 
nadrukkelijk de bedoeling van de wetgever dat de grondgebruiker schadebeperkende 
maatregelen zou treffen. De geschiedenis van totstandkoming van artikel 6.1 Wet 
natuurbescherming rechtvaardigt naar onze mening ook dat bij de tegemoetkoming in 
faunaschade, anders dan in andere regelingen, geen vergoeding voor de kosten van 
schadebeperkende maatregelen wordt geboden. 

Daarmee is echter niet gezegd dat de systematiek niet geoptimaliseerd kan worden. 
De mogelijkheid daartoe kan naar onze mening echter het beste worden gezocht in het 
normaal maatschappelijk risico. Wij denken namelijk dat indien ervoor gekozen zou 
worden om, zoals is uiteengezet, te gaan werken met een drempel voor het normaal 
maatschappelijk risico (in plaats van de huidige korting van 5%), dit ook effect zal 
hebben op de effectiviteit van de schadebeperkingsplicht. 

In de huidige situatie bestaat er naar onze opvatting namelijk géén werkelijke 
incentive voor agrariërs om uitvoering te geven aan hun schadebeperkingsplicht. Bij 
de toetsing van een verzoeker om een tegemoetkoming in faunaschade wordt immers, 

35 Zie artikel 6.2 Wet ruimtelijke ordening. 
36 Gewezen kan bijvoorbeeld worden op de Nadeelcompensatieregeling vernattingsschade van het Waterschap 

Rijn en IJssel, op basis waarvan een omzetderving tot 10% van de normomzet voor rekening van de 
verzoeker blijft. 
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zo hebben wij begrepen, niet gecontroleerd of de verzoek daadwerkelijk de benodigde 
maatregelen had getroffen. Dat is op zichzelf ook vrijwelonmogelijk om achteraf te 
controleren. Bovendien krijgen agrariërs als gevolg van de kortingsmethodiek van 5% 
altijd het overgrote deel van hun schade vergoed. Indien wordt uitgegaan van een 
kosten-batenafweging, zullen de kosten van het treffen van voorzorgs- of 
schadebeperkende maatregelen in de regel dus niet opwegen tegen de baten (de 
schade die daarmee zou worden voorkomen en die niet zou worden vergoed). 

Wij denken dat dit kan veranderen indien wordt gewerkt met een drempel. Als gevolg 
van die drempel worden agrariërs namelijk gedwongen om de kosten van de 
schadebeperkende maatregelen af te wegen tegen de schade die daarmee is te 
voorkomen. Omdat die schade in het geval van een drempelmethodiek niet meer 
nagenoeg volledig zal worden vergoed, hebben zij ook een daadwerkelijke incentive 
om de redelijke schadeveroorzakende maatregelen te treffen. 

Voorbeeld: 
Stel dat een akkerbouwer faunaschade ter grootte van € 2.400,- aan zijn 
aardappelen heeft geleden. In de huidige systematiek zou van het bedrag van 
€ 2.400,- aan schade een bedrag van € 2.150,- voor vergoeding in aanmerking 
komen (gebaseerd op de minimumkorting van € 250,-). De agrariër heeft in deze 
situatie bijna nooit een economische incentive om schadebeperkende maatregelen 
te treffen. De kosten van die maatregelen krijgt hij immers niet vergoed, terwijl 
hij de schade die hij er eventueel mee zou hebben voorkomen in de regel toch 
vrijwel volledig vergoed krijgt. Dit is alleen anders indien de agrariër erin slaagt 
om met een investering van 5% van het schadebedrag (met een minimum van 
C 250,-) de schade te voorkomen. De kosten van de schadebeperkende 
maatregelen moeten derhalve 20x zoveel schade voorkomen (vanwege de korting 
van 5%). De vraag is of dit realistisch is. 

Stel dat dezelfde akkerbouwer als gevolg van de drempelmethodiek een bedrag 
van € 2.400,- aan schade voor zijn eigen rekening moet nemen. In dat geval zal 
hij bezien of hij voor een lager bedrag dan € 2.400,- effectieve 
voorzorgsmaatregelen kan treffen om schade ter grootte van zijn investering te 
voorkomen. Als dat zo is, ligt het voor hem ook daadwerkelijk in de rede die 
maatregelen te treffen. 

Cruciaal bij het voorgaande is naar onze mening dat de eisen die aan agrariërs worden 
gesteld voor het treffen van voorzorgsmaatregelen, daadwerkelijk proportioneel zijn. 
Als gezegd hebben wij begrepen dat veel agrariërs vinden dat de op dit moment 
gestelde eisen te hoog zijn. Wij kunnen dit standpunt als zodanig niet beoordelen, 
maar wijzen er wel op dat de rechtspraak ertoe strekt dat alleen het nalaten van 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 

16/19 



datum 10 juli 2018 
onze ref. JP/-/l1008715 

17/19 

redelijke maatregelen kan worden tegengeworpen aan de aenvraqer.:" Hierbij moet in 
het bijzonder acht worden geslagen op de effectiviteit van de schadebeperkende 
maatregelen, alsook op de kosten van die maatregelen ten opzichte van de schade die 
daarmee naar verwachting zal worden voorkomen. 

Concluderend zijn wij van mening dat het niet opportuun is om een juridische wijziging 
aan te brengen in het systeem van de schadebeperkende maatregelen die van een 
verzoeker worden gevergd. Wel zou geëvalueerd kunnen worden in hoeverre de 
voorgeschreven maatregelen en inspanningen uit oogpunt van kosteneffectiviteit 
daadwerkelijk in redelijkheid van de verzoeker kunnen worden gevergd. 

3.3 Uitsluitingen van schadevergoeding 

Zoals hiervoor is opgemerkt, kennen de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade 
een aanzienlijk aantal uitsluitingen van schadevergoeding. Wij hebben voor dit advies 
niet bezien of al deze uitsluitingen kunnen worden gerechtvaardigd vanuit de 
leerstukken uit het égalitébeginsel, zoals het normaal maatschappelijk risico en de 
schadebeperkingsplicht. Dit vereist ook een nauwgezet en casuïstisch onderzoek. 

Wij eonstateren echter wel dat deze uitsluitingen in algemene zin wel herleid kunnen 
worden tot genoemde leerstukken, alsmede dat deze uitsluitingen in de praktijk veelal 
niet tot discussie leiden.38 Daar komt bij dat deze uitsluitingen als voordeel hebben dat 
ze partijen zekerheid bieden over in welke gevallen zij in elk geval geen recht op een 
tegemoetkoming in faunaschade hebben. Gelet hierop, zijn wij van mening dat deze 
uitsluitingen in beginsel kunnen worden behouden bij een eventuele herziening van de 
svstematlek.ê? 

3.4 Transactiekosten 

Ervan uitgaande dat een redelijk percentage voor de drempel wordt gehanteerd, zal 
het hanteren van die methodiek (op termijn) ook leiden tot het terugbrengen van het 
aantal verzoeken om tegemoetkoming in faunaschade. 

Zien wij het goed, dan wordt op dit moment namelijk een zeer groot aantal 
tegemoetkomingen toegekend voor relatief lage bedragen (enkele honderden euro's). 
Dit soort tegemoetkomingen zou met een dergelijke drempelmethodiek niet voor 
inwilliging in aanmerking komen. Indien dit enkele jaren is toegepast, zullen deze 
verzoeken ook niet meer worden ingediend. Daarbij gaan wij er wel van uit dat het 
behandelbedrag blijft bestaan en er dus een prikkel bestaat om geen kansloze 

37 Vgl. ABRvS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1488, r.o. 9.2 waarin is geoordeeld dat onvoldoende was 
onderbouwd dat het gebruik van netten ter afscherming van peren tegen mezen effectief was. 

38 Uitgezonderd de uitsluiting van schade aan zacht fruit die is aangericht door vogels (zie artikel 6, onder g, 
Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade) en ABRvS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1488. 

39 Zij het dat de algemene uitsluiting voor schade aan zacht fruit die is aangericht door vogels zal moeten 
worden heroverwogen, zie de vorige voetnoot. 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 



datum 10 juli 2018 
onze ref. JP/-/l1008715 

18/19 

verzoeken in te dienen. Tegen de achtergrond van het voorgaande is onze verwachting 
dat het invoeren van een drempel de totale behandelkosten van faunaschade sterk zal 
verlagen. 

Indien het aantal verzoeken daadwerkelijk afneemt en zich beperkt tot meer 
omvangrijke schades, zou er vervolgens voor gekozen kunnen worden om strategisch 
en steeksproefsgewijs indringender te toetsen of verzoekers voldoen aan hun 
schadebeperkingsplicht. In de huidige situatie lijkt ons dit, vanwege het grote aantal 
verzoeken, niet goed mogelijk. Dit zal in de toekomst echter mogelijk wel effectief 
kunnen worden, als er minder verzoeken worden ingediend. Daarbij zou ook gewerkt 
kunnen worden met een controlebeleid op basis waarvan verzoekers die eerder 
hebben aangetoond correct alle schadebeperkende maatregelen te hebben getroffen, 
minder snel zullen worden gecontroleerd, terwijl nieuwe verzoekers of verzoekers bij 
wie daar eerder discussie over ontstond juist vaker worden gecontroleerd. Indien het 
totale aantal schadeverzoeken afneemt, wordt het ook mogelijk om bij de toetsing van 
de eisen van schadebeperking ook meer rekening te houden met de concrete 
omstandigheden van het geval. 

4 Concrete aanbevelingen tot wijziging van systeem 

Gelet op het voorgaande adviseren wij am: 

Te werken met een drempelmethodiek voor het normaal maatschappelijk risico, 
waarbij de drempel berekend kan worden door een vast, relatief laag 
minimumpercentage te nemen van het normsaldo voor een bepaald gebruik, te 
vermenigvuldigen met het aantal hectares dat door de verzoeker daarvoor wordt 
gebruikt. 
De mogelijkheid te creëren aan de hand van bepaalde omstandigheden voor 
bepaalde categorieën van gevallen of in individuele gevallen een hoger 
drempelpercentage vast te stellen dan het minimum. 
De schade die boven de aldus bepaalde drempel uitkomt, in beginsel volledig te 
vergoeden. 
Géén wijziging aan te brengen in de systematiek van de schadebeperkingsplicht, 
maar desgewenst wel te heroverwegen of de eisen die in dat kader worden 
gesteld redelijk zijn. 
Indien blijkt dat het aantal schadeverzoeken afneemt als gevolg van de 
drempelmethodiek, vervolgens strategisch en steekproefsgewijs te toetsen of de 
verzoeker heeft voldaan aan de op hem rustende schadebeperkingsplicht. 
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Tot een nadere toelichting zijn wij vanzelfsprekend graag bereid. 

Met vriendelijke gro'"èt-- ..... '<, 
<, 

J.S. Procee 
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