
Aanvraagformulier 05 EB-1

Ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet, ter voorkoming van belangrijke schade aan
gewassen

(De met een * gemerkte vragen worden in de toelichting nader toegelicht)

Onvolledig ingevulde formulieren en/of het ontbreken van de benodigde bijlagen kan tot gevolg hebben dat de

behandeling van uw aanvraag vertraging oploopt, danwel dat de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten.

A. Algemene gegevens aanvrager

1. Naam aanvrager + voorletters 2. In opdracht van (naam organisatie)*

3. Functie aanvrager bij organisatie 4. Straat en nummer* 5. Postcode en woonplaats*

6. Telefoon*

B. Hoedanigheid aanvrager

1. Bent u jachtaktehouder  ja en/of grondgebruiker  ja

 nee  nee

zo nee, heeft u schriftelijke toestemming van de grondgebruiker(s)  ja

(zo ja, kopie(ën) toevoegen)  nee

2. Bent u jachthouder  ja heeft u een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha  ja

 nee  nee

C. Gegevens bestaande c.q. laatste ontheffing

Heeft u de afgelopen periode een ontheffing artikel 68 van de Flora- en faunawet gehad?  ja

 nee

Zo ja, vermeld dan het nummer van de ontheffing: Afgegeven d.d.

D. Gegevens schadebestrijding

1. De ontheffing wordt aangevraagd voor:

 opzettelijk verontrusten

 doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop op te sporen

 nesten beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren

 eieren zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen en vernielen

2a. De schade wordt veroorzaakt door:

Voor fazant, grauwe gans, haas, knobbelzwaan, roek en wilde eend hebben GS van Noord-Brabant

een ontheffing op voorhand verleend aan de Faunabeheereenheid voor bepaalde gewassen, bepaalde

delen van Noord-Brabant en bepaalde perioden van het jaar. U kunt een machtiging tot gebruik van de

ontheffing aanvragen bij de Faunabeheereenheid (contactgegevens zie toelichting). Een aanvraag om

ontheffing is alleen vereist voor deze soorten voor situaties waarin de betreffende ontheffing niet voor-

ziet en voor overige beschermde inheemse diersoorten i.v.m. schadebestrijding en beheer.
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De ontheffing wordt aangevraagd voor:

- soorten waarvoor ontheffing is verleend aan de Faunabeheereenheid, maar voor gewassen/delen

van de provincie/perioden waarvoor de ontheffing niet is verleend:

fazant  grauwe gans haas  knobbelzwaan

spreeuw wilde eend roek

- overige soorten:

Canadese gans ekster kolgans konijn

ree ........

2b. Omschrijving van de schade:

2c. Schadegevoelige gewassen:*

Gewasgroep Oppervlakte in ha. Periode schadegevoelig

van (datum) t/m (datum)

3. Actuele schade:

3a. Is er al sprake van belangrijke schade

 ja, ga naar 3b  nee

3b. U dient de schade aannemelijk te maken met bij voorkeur taxatiegegevens van voorgaande jaren.

Taxatiegegevens aanwezig?  ja

 nee

Indien taxatiegegevens aanwezig zijn is het verplicht deze bij te voegen1.

4. De ontheffing wordt aangevraagd:

a. om schade te bestrijden met behulp van een geweer

b. om schade te bestrijden van wildsoorten buiten het reguliere

jachtseizoen, te weten (dit geldt alleen voor haas, wilde eend en fazant)

c. om schade te bestrijden met het geweer en met gebruik van kunstlicht tussen zonsondergang en

zonsopkomst

d. om schade te bestrijden in een gebied zoals genoemd in artikel 46, lid 3 van de Flora- en faunawet.*

(gebieden vallende onder de werking van Natuurbeschermingswet, Vogelrichtlijn en Ramsar-

overeenkomst, de zgn. Wetlands)

e. om schade te bestrijden, in het bezit zijnde van een valkeniersakte, ter bestrijding en voorkoming

van schade, met het volgende tot jagen geoorloofde middel:

 havik  slechtvalk  andere soorten, te weten:

1 Zonder gegevens over belangrijke schade zal verzocht worden om deze gegevens alsnog aan te leveren.

Zonder schadegegevens kan een aanvraag buiten behandeling worden gelaten.
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f. om met een geweer schade te bestrijden binnen de afpalingsskring van een geregistreerde

eendenkooi.*

g. anders:

Toelichting op keuze (eventueel op bijlage)

5. Preventieve maatregelegen

5a. Welke preventieve maatregelen zijn getroffen om schade te voorkomen.*

(Tenminste 2 van de in het Handboek Faunaschade genoemde middelen moeten zijn toegepast).

Middel Aantal dagen toegepast Frequentie

5b. Hebben de toegepaste preventieve middelen voldoende effect?  ja  nee

Indien nee, waarop baseert u die verwachting en wilt u dit toelichten c.q. onderbouwen met nadere gegevens.

6a. Periode

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode:

van t/m en,

van t/m

7. Gebruikers van de ontheffing

Indien de ontheffing niet wordt aangevraagd door de jachthouder of een rechtpersoonlijkheid bezittend samen-

werkingsverband van jachthouders hieronder aangeven welke jachtaktehouder(s) de bestrijding uit gaan voeren:

1. naam en voorletters geboortedatum straat en huisnummer

postcode en woonplaats telefoonnummer

2. naam en voorletters geboortedatum straat en huisnummer

postcode en woonplaats telefoonnummer

Indien er meerdere vergunninggebruikers gewenst zijn kunt u deze op een bijlage toevoegen.
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E. Gegevens schadeperceel*

1. Omschrijving locatie

(topografische kaart bijvoegen, schaal minimaal 1:25.000, waarop duidelijk staat aangegeven waar het perceel/

gebied waarvoor de aanvraag is ingediend, is gelegen)

2. Ontheffingsaanvraag heeft betrekking op gronden gelegen in de gemeente(n):

F. Bijlagen

Indien van toepassing (vetgedrukt is verplicht)

schadebestrijdingsplan (zie vraag D2)

bijlage schadeonderbouwing (verplicht) zie vraag D3b

verklaring grondgebruiker (zie vraag B1)

verklaring kooiker (zie vraag D4h)

verklaring gemeente/politie

topografische kaart (verplicht)

anders, t.w.

G. Voorwaarden en verplichtingen bij de aanvraag voor een ontheffing voor het opspo-
ren, bemachtigen en doden van de onderhavige soort(en)

De aanvrager verklaart dat:

1. Bekend is dat bij wijzigingen in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de

ontheffingsaanvraag, dit zo spoedig mogelijk dient te worden doorgegeven aan de provincie Noord-Brabant

onder vermelding van het ontheffingsnummer.

2. Aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde

gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag

en ontheffing belaste ambtenaren.

3. De aanvrager verklaart tevens ermee bekend te zijn, dat de vergunning onverwijld wordt ingetrokken indien

hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het

kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt.

4. Alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

5. Ingevolge de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2002 bent u leges verschuldigd. De leges voor het

verlenen van een ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet bedragen € 34,00. Voor een weigering is dat

€ 17,00. De leges zullen worden geïnd na afloop van de procedure.

H. Ondertekening

De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de voorwaarden bij de aanvragen van een

ontheffing in de zin van artikel 68 van de Flora- en faunawet en daarmee in te stemmen.

Volledig en naar waarheid ingevuld,

Naam Datum

Plaats Handtekening
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Procedure

a. U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

b. Een besluit, al dan niet met een ontheffing, wordt uiterlijk binnen 8 weken verzonden

c. Gebruik van de ontheffing is pas mogelijk na publicatie in de Staatscourant (procedure vergt ongeveer

anderhalve week);

d. Als gevolg van de bepaling genoemd onder c. kunt u niet eerder dan binnen anderhalve week van de

ontheffing gebruik maken.

e. Indien U niet alle vereiste gegevens aanlevert kan bij de ontvangstbevestiging worden aangegeven dat u

twee weken heeft om deze aan te vullen. De termijn van acht weken gaat dan pas in op de dag van ontvangst

van de aanvullingen.

f. Indien u niet binnen 2 weken na het verzoek de gevraagde aanvulling heeft geleverd, kan de aanvraag

buiten behandeling worden gesteld. Hiervan ontvangt u zo spoedig mogelijk na de gestelde datum bericht.

Stuur het aanvraagformulier en alle bijlagen naar:

Faunabeheereenheid Noord-Brabant

Postbus 91

5000 MA Tilburg

Tel. (013) 545 80 00

Fax (013)-544 99 09

fbe.nbrabant@tiscali.nl
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Toelichting op het aanvraagformulier ontheffing ex artikel 68 Flora- en
faunawet (niet met aanvraag retour sturen)

Inleiding

De Flora- en faunawet geeft regels voor het bestrijden van schade aangericht door be-
schermde diersoorten. Die regels betreffen onder meer onder welke voorwaarden en
wanneer schade bestreden mag worden.
U kunt een ontheffing aanvragen om in afwijking van de in de Flora- en faunawet ge-
stelde regels schade te bestrijden, indien er sprake is van schade aan een aantal in de wet
genoemde belangen.

Wettelijk kader

De regels die de Flora- en faunawet stelt aan het bestrijden van schade aangericht door
dieren, zijn er op gericht de instandhouding van diersoorten te waarborgen. Afwijking van
die regels wordt daarom slechts bij uitzondering toegestaan. De wettelijke basis voor het
verlenen van een ontheffing is gegeven in artikel 68 van de Flora- en faunawet. Een
ontheffing kan en mag niet verleend worden voor elk willekeurig doel. In artikel 68 zijn
limitatief de belangen genoemd ten behoeve waarvan het bevoegd gezag ontheffing mag
verlenen. Een ontheffing mag slechts worden verleend;
a. in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid;
b. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
c. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen vee, bossen, bedrijfsmatige

visserij en wateren;
d. ter bescherming van schade aan flora en fauna of;
e. met het oog op andere, bij Algemene Maatregel van Bestuur aan te wijzen, belangen.

Hierbij gelden de volgende bepalingen:
1. De ontheffing genoemd onder c. en d. wordt in beginsel slechts verleend aan een

faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan, voor een periode van maxi-
maal vijf  jaar.

2. Een ontheffing kan ook aan anderen dan een faunabeheereenheid verleend worden
indien:
a. de noodzaak ontbreekt voor een faunabeheerplan, gelet op de soort dan wel de

aard of omvang van de te verrichten handelingen;
b. de noodzaak ontbreekt dat de te verrichten handelingen worden verricht door

tussenkomst van een faunabeheereenheid;
c. het gebied waar de handelingen verricht dienen te worden niet is gelegen in een

gebied waarover zich de zorg van een faunabeheereenheid uitstrekt.

In artikel 68 is bovendien bepaald dat slechts ontheffing kan worden verleend indien er
geen andere bevredigende oplossing bestaat. Dit betekent dat bijvoorbeeld geen onthef-
fing kan worden verleend voor het vangen of doden van dieren indien schade ook af-
doende kan worden voorkomen door betreffende dieren te verjagen of door een net of
omheining ter bescherming aan te brengen, indien dit in redelijkheid mogelijk is.
Bij de aanvraag voor een ontheffing moet aannemelijk worden gemaakt dat preventieve
maatregelen in voldoende mate zijn genomen door de grondgebruiker.

Een ontheffing voor het bestrijden van dieren ter bescherming van gewassen en vee, kan
voorts slechts worden verleend ter voorkoming van belangrijke schade.
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Van belangrijke schade is sprake indien redelijkerwijs niet van de grondgebruiker kan
worden verlangd dat deze het risico voor de geleden schade draagt. Om dit vast te stellen
dienen beschikbare cijfers omtrent de omvang van de geleden schade gerelateerd te
worden aan andere gegevens, bijvoorbeeld de schade afgezet tegen de opbrengst van dat
betreffende gewas of vee.
Er is sprake van belangrijke schade als de schade minimaal € 115,-- schade per ha. be-
draagt. Bij kleinere percelen wordt een evenredig deel van dit bedrag als eis gehanteerd.
Deze schadedrempel dient tenminste binnen één groeiseizoen te zijn gehaald.

Het formulier

Afdeling A

2. Indien u namens een organisatie een ontheffing aanvraagt, dient u de naam van deze
organisatie in te vullen, anders wordt er vanuit gegaan dat u de aanvraag op persoon-
lijke titel indient.

4. Bij aanvraag in opdracht van een organisatie, straat en nummer van organisatie invul-
len, indien eigen adres ingevuld wordt, dit aangeven met “p.a.”.

5. Zie 4.
6. Aangeven of het een telefoonnummer van de organisatie of een privénummer betreft.

Afdeling C

Hier kunt u gegevens verstrekken met betrekking tot eerder aan u, door de Provincie
Noord-Brabant, verstrekte ontheffingen onder de werking van de Flora- en faunawet.

Afdeling D

U mag hier slechts één diersoort vermelden omdat in de aanvraag de relatie tussen dier-
soort, gewas en geleden schade, duidelijk moet zijn.

2c. Totale oppervlakte schadegevoelig gewas c.q. aantallen. U dient de totale oppervlakte
van die gewasgroepen op te geven, die binnen uw werkgebied/jachtveld gebruikte
gronden schade (kunnen) ondervinden. Het kwantificeren van de omvang van de
mogelijke schade kan in sommige gevallen ook gebeuren door bijvoorbeeld het
opgeven van aantallen. Bovendien vermelden in welke periode de meeste schade
wordt verwacht.

4d. Deze gebieden zijn:
1. Gebieden die krachtens de Natuurbeschermingswet zijn aangewezen als be-

schermd natuurmonument of  staatsnatuurmonument dan wel gebieden waarvan
de aanwijzing als beschermd natuurmonument in overweging is genomen;

2. Gebieden die krachtens de op 2 februari 1971 te Ramsar tot stand gekomen
Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzon-
der als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975,84), zijn aangemeld als water-
gebied van internationale betekenis, de zogenaamde “Wetlands”;

3. Gebieden die krachtens de richtlijn nummer 79/409/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogel-
stand (PbEG L 103) zijn aangewezen als beschermingszone, de zogenaamde
Vogelrichtlijngebieden;

4f. Indien het schadeperceel, waarvoor ontheffing wordt gevraagd, is gelegen binnen de
afpalingskring van een geregistreerde kooi, dient u een verklaring van geen bezwaar
van de kooiker bij uw aanvraag te voegen.
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5a. Aangetoond dient te worden dat voor de onderhavige teelt gebruikelijke preventieve
middelen in voldoende mate en afdoende zijn genomen. Voor informatie over af-
doende preventieve middelen verwijzen wij u naar het Handboek Faunaschade van
het Faunafonds.

Afdeling E

U dient zo nauwkeurig mogelijk aan te geven op een bijgevoegde kopie van een topogra-
fische kaart, minimale schaal 1:25.000, waar de (potentiële) schadepercelen zijn gelegen.
Op de topografische kaart moet een duidelijk herkenningspunt aanwezig zijn.


