Taxatierichtlijnen
Richtlijnen van het Faunafonds ten behoeve van faunaschadetaxaties.
1. De grondgebruiker dient een verzoekschrift faunaschade in bij het Faunafonds, waarin hij
aangeeft in welke provincie het schadeperceel gelegen is en in welk gewas de schade is
geconstateerd.
2. Het taxatiebureau ontvangt van het secretariaat van het Faunafonds een opdracht tot
taxatie in de vorm van een set formulieren waarop de naam, adres en woonplaats alsmede
het verzoekschriftregistratienummer al zijn ingevuld. De taxateur, die de
taxatiewerkzaamheden verricht, vult de formulieren in. De formulieren, met uitzondering
van het formulier Bevestiging taxatie grondgebruiker, worden ondertekend door de
taxateur die feitelijk de taxatiewerkzaamheden heeft verricht. Het taxatierapport wordt
voor akkoord interne controle geparafeerd door degene die verantwoordelijk is voor de
dagelijkse leiding van het taxatiebureau.
3. In beginsel wordt binnen zeven werkdagen, nadat de opdracht tot taxatie is ontvangen,
een bedrijfsbezoek gebracht, ter gelegenheid waarvan wordt aangetekend door welke
diersoort aan welk gewas schade is toegebracht. Tevens wordt de omvang van de schade
alsmede de door de grondgebruiker getroffen afweermaatregelen aangetekend. Van deze
eerste bezoekdatum alsmede van alle vervolgbezoeken wordt aantekening gemaakt.
4. Het moment waarop de schade wordt afgetaxeerd is afhankelijk van een groot aantal
factoren. De taxateur kan besluiten de volgende werkwijze te volgen:


De oorzaak en omvang van de schade moet op een betrouwbare wijze vastgesteld kunnen
worden. Dit betekent dat schade die is veroorzaakt maximaal 10 dagen voor het
ontvangen van de taxatieopdracht meegenomen kan worden in de vaststelling;



Vanaf de opdracht tot taxatie dient de ontwikkeling van het grasgewas in de verschillende
sneden, rekening houdende met het maai- en beweidingschema op het bedrijf
nauwkeurig gevolgd te worden;



De ontwikkeling van het gewas te volgen en bij de oogst/ingebruikname eventuele
opbrengstderving te bepalen;



De schade eventueel direct bij het eerste of tweede bezoek aftaxeren.
Het moment van taxatie van het beschadigde en onbeschadigde gewas dient zo dicht
mogelijk te liggen bij het tijdstip van ingebruikname van het perceel (bij grasland de
inschaar- of maaidatum; bij akkerbouw het moment van oogsten).
In alle gevallen wordt, zodra de taxateur de schade heeft bepaald, het formulier
“Bevestiging taxatie grondgebruiker” aan de grondgebruiker overhandigd, dan wel op het
bedrijf achtergelaten.

5. Bepaling van de schade:


Grasland:
Bij de bepaling van de opbrengstderving van grasland veroorzaakt door beschermde
inheemse diersoorten maakt de taxateur gebruik van de grashoogtemeter. De bepaling
van de opbrengstderving van het grasgewas vindt plaats op basis van de bij de
grashoogtemeter gevoegde handleiding. De bij de taxatie te hanteren verlies in kilogram
drogestof per centimeter gras en de prijs per kilogram drogestof wordt door het bestuur
van het Faunafonds vastgesteld en aan het taxatiebureau meegedeeld.



Akkerbouw:
De opbrengst van akkerbouwproducten en enkele akkerbouwmatig geteelde
groetengewassen, alsmede de kilogramsprijs van deze producten worden vastgesteld door
het bestuur van het Faunafonds. Deze gegevens zijn gebaseerd op de KWIN (Kwantitatieve
Informatie) en worden door het secretariaat van het Faunafonds aan de taxatiebureaus
meegedeeld. Tenzij er sprake is van contractteelt, dient in het taxatierapport gebruik
gemaakt te worden van de voorgaande gegevens.



Graszaad:
De opbrengstgegevens en de kilogrammen alsmede de prijs wordt door het bestuur van
het Faunafonds vastgesteld op basis van de KWIN gegevens. Deze gegevens worden door
het secretariaat van het Faunafonds aan de taxatiebureaus meegedeeld. In de
taxatierapporten dient van deze gegevens uitgegaan te worden tenzij er sprake is van
contractteelt.



Overige producten:
Bij producten waar de handel per stuk gaat dient de taxateur aan te geven wat de
marktprijs is op het moment dat hij taxeert, dan wel welke prijs dat product aan het eind
van de oogst oplevert.
Bij afwijking van gemiddelde opbrengstgegevens dient dit gemotiveerd te worden. Er kan
van de gemiddelde opbrengst worden afgeweken wanneer sprake is van contactteelt met
van te voren vastgestelde prijzen.

6. Per type gewas is voor de berekening een apart inlegvel beschikbaar. Aangegeven moet
worden hoeveel procent van de potentiële opbrengst door beschermde inheemse
diersoorten is beschadigd.

7. De formulieren worden na afronding van de taxatiewerkzaamheden zo spoedig mogelijk
door de taxateur ondertekend en door degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse
leiding van de onderneming voor interne controle voor akkoord geparafeerd,
teruggezonden naar het secretariaat van het Faunafonds.
8. Het formulier “bevestiging taxatie grondgebruiker” wordt na afronding van de
taxatiewerkzaamheden zo spoedig mogelijk door de taxateur ondertekend en
overhandigd aan de grondgebruiker/indiener van het verzoekschrift. Deze heeft
gedurende acht dagen, nadat hij het formulier heeft ontvangen, de gelegenheid zijn
opmerkingen aan het secretariaat van het Faunafonds kenbaar te maken.
9. De opmerkingen van de grondgebruiker/indiener van het verzoekschrift worden door het
secretariaat van het Faunafonds voor commentaar voorgelegd aan het betreffende
taxatiebureau/taxateur. Deze zal zijn reactie op het commentaar van de grondgebruiker
binnen twee weken naar het secretariaat van het Faunafonds zenden. Het Faunafonds
zendt een afschrift van de reactie naar de betreffende grondgebruiker.
10. Het bestuur van het Faunafonds stelt uiteindelijk de hoogte van het schadebedrag vast.

