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28  februari 2023 

Geachte beheerder, 

 
Hierbij herinneren wij u eraan dat u  
voor de percelen binnen het ganzenfoerageergebied  
de automatische taxatie, de autotax,  uiterlijk vóór 15 maart a.s. moet aanmelden! 
 

 Het blijkt dat bij het taxatiebureau nog lang niet alle autotax meldingen binnen zijn. 

Kent u beheerders die niet elke dag met de computer in de weer zijn, help elkaar hier dan aan te herinneren! 

 
Hieronder hebben wij de informatie vanuit BIJ12 over het aanvragen van de autotax toegevoegd. 

 

Autotax aanvragen en controle percelen binnen foerageergebied 

De autotax binnen het foerageergebied moet weer worden aangevraagd.  

Vergeet hierbij niet de percelen goed te controleren of deze wel kloppen!!  

Kijk hierbij ook naar de einddatum van de percelen; staat deze op bijv. december 2022, kan dit een reden zijn dat de 

percelen niet goed worden ingeladen. 

 

Zo meldt u uw percelen aan:  

• Ga naar het online portaal op www.mijnfaunazaken.nl en log in.  
• Klink op de knop met “mijn perceelgegevens”  

Is er iets gewijzigd in uw percelen, bijvoorbeeld in de eigendoms- of pachtsituatie? 
Haal deze dan op  bij RVO via de knop “Percelen RVO ophalen”.  

• Controleer uw gegevens en wijzig deze indien nodig.  
• Klik op de knop “Autotax percelen” en beantwoord de vragen.   
• Controleer of het gewas van het betreffende perceel juist is. Het gewas staat nu voor alle percelen standaard 

op grasland. Pas het gewas aan als dat niet klopt.   
• Klik op de knop “Autotax gereed melden”.  

Een bevestiging van de autotax-melding vindt u bij “Mijn documenten”. 

Aanmelden vóór 15 maart 2023  
Het is belangrijk dat u uw percelen volgens bovenstaande stappen aanmeldt of wijzigt bij BIJ12. Doe dit uiterlijk vóór 
15 maart 2023. Doet u dit niet, dan kunnen wij geen opdracht geven voor taxatie en geen tegemoetkoming in fauna-
schade verlenen. Nieuw dit jaar is dat er ook om toestemming wordt gevraagd door BIJ12 om de bejaaggegevens van 
uw percelen op te mogen halen uit het FRS systeem. U kunt zelf bepalen of u hiervoor kiest. 
 
Hulp nodig?   
Heeft u vragen over dit onderwerp of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact met ons op via 
info@mijnfaunazakenbij12.nl of bel 085 – 486 22 22.  

 Link naar instructiefilmpje aanvragen autotax https://youtu.be/ff5nqVVLn-g 

 Meer informatie op https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/tegemoetkoming-aanvragen/ 

https://mijnfaunazakenbij12.nl/user/login
mailto:info@mijnfaunazakenbij12.nl
https://youtu.be/ff5nqVVLn-g
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/tegemoetkoming-aanvragen/
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Bejaagacties binnen foerageergebied 

Houd goed in de gaten dat: 

➢ ná 1 april er twee bejaagacties per week door uw jager uitgevoerd én geregistreerd moeten worden in het 

FRS tot aan de aftaxatie.  

Neem tijdig vóór 1 april hiervoor contact op met uw jager en stem dit goed af! 

De jager vraagt een omgevingsontheffing aan. 

 

➢ Heeft u percelen binnen het  

soort specifiek foerageergebied met gedoog periode tot 1 mei of 1 juni, dan gelden de twee verjaagacties 

per week vanaf deze datum. Neem tijdig contact op met uw jager en stem dit goed af! 

De jager vraagt een omgevingsontheffing aan. 

 

➢ Heeft u ANLb weidevogelbeheerpakketten liggen op uw percelen binnen het foerageergebied, dan hoeft u 

de twee bejaagacties niet uit te voeren. 

 

Bejaagacties buiten foerageergebied 

Heeft u ook percelen buiten het foerageergebied met ganzenschade, stem dan voordat u de ganzenschade meldt bij 

BIJ12 een en ander goed met u jager af! Vanaf de datum van de schademelding moeten er minimaal twee 

verjaagacties per week plaats vinden én geregistreerd worden in het FRS tot aan aftaxatie. 

De jager vraagt een omgevingsontheffing aan. 

 

 

Kloppen de registraties van de bejaagacties niet,  

is dit reden voor BIJ12 om uw aanvraag in de tegemoetkoming van de schade af te wijzen! 

 

 Dan nog even dit:  
Bij het aanvragen van de schade buiten het foerageergebied op percelen met een pachtcontract moeten 

deze direct worden toegevoegd. Zonder het toevoegen van de pachtcontracten kan de aanvraag niet 

worden ingediend. 

 

 
Vriendelijke groet namens het Ganzencollectief Fryslân, 

Marjolein Samplonius 


