
www.faunaregistratie.nl van NatuurNetwerk maakt 
het buitenwerk voor de jachthouder/jager een stuk 
plezieriger. Eindelijk zijn de uitvoerders af van het 
papierwerk. Machtigingen voor schadeveroorza-
kende dieren zijn zo te krijgen. Razendsnel via inter-
net. De jager kan dus doen wat hij moet doen: schade 
voorkomen, verminderen of bestrijden. De input die 
de jager geeft in het systeem zorgt voor de bewijsvoe-
ring van zinvol handelen. Kijk op de site voor alle 
mooie voordelen.

www.faunafondsschade.nl is een zegen voor de 
grondgebruiker. Als er iemand is die dit uitgebreide 
en makkelijke systeem omarmt dan is het wel die 
grondgebruiker. Verzoekschriften voor schadever-
goeding volgen de snelle weg en niet de oude trage 
van invullen, bevestigen en wachten op antwoord. 
Meteen, nu, daar gaat het om bij de grondgebruiker. 
Tegelijkertijd kan de jager ook sneller aan het werk, 
dat scheelt schade en ergenis.

www.faunaschade.nl brengt de grondgebruiker en de 
uitvoerder bij elkaar. Een schade melden of een mach-
tiging aanvragen, is binnen enkele ogenblikken 
gedaan. Gezamenlijk beheren zij hun dossier met 
preventieve maatregelen en de overige acties. Loopt 
de schade ondanks alle inspanningen toch uit de 
hand, dan is de aanvraag van de tegemoetkoming bij 
het faunafonds, slechts één druk op de knop. Het hele, 
al ingevoerde schade- machtiging dossier, komt 
direct beschikbaar voor het Faunafonds. Waarom 
zouden we dingen dubbel doen als dit niet nodig is? www.wildregistratie.nl koppelt de afschotmelding in 

www.faunaregistratie.nl met het inslagregister van de 
poelier. Indien de hygiënne verklaring is ingevuld 
wordt deze automatisch gekoppeld. Zo wordt het 
geschoten wild verheven tot een kwaliteitsproduct 
voor de consument. Hiermee wordt ook voldaan aan 
de vraag vanuit de wetgever dat elke stap in de 
consumptielijn één stap voorwaarts en achterwaarts 
traceerbaar moet zijn. 

www.faunaregistratie.nl een hele knappe verbetering 
voor de uitvoerende WBE. Een registratiesysteem met 
toegevoegde waarde waar al jaren naar werd uitgeke-
ken. Je hebt bijvoorbeeld real-time inzicht in de uitge-
geven machtigingen en het systeem doet automa-
tisch de juiste rapportages aan de juiste instanties. 
Simpel omdat het systeem alles aan elkaar gekoppeld 
heeft.
www.faunaregistratie.nl en de FBE, onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Handelingen, schade, maatrege-
len, ze zijn allemaal gebaseerd op cijfermateriaal. Op 
informatie vanuit het veld. Nou, dat doet het systeem 
en daarmee is de bewijsvoering ook rond. Het scheelt 
manuren, ergernis en onbegrip. Wat vervelend is, 
wordt leuk. Daar varen de FBE en haar uitvoerders wel 
bij. Daarnaast worden op basis van zeer overwogen 
afspraken noodzakelijke informatie aan derde aange-
boden. Daarbij is optimale bescherming aanwezig 
mbt NAW gegevens.net. De jager kan dus doen wat hij moet doen: schade 
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