
 
 

‘s-Hertogenbosch, 15 januari 2018 

 

Technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de burgerbrief met bezwaren 

tegen ingehouden leges bij toekenning compensatie voor dassenschade (Procedurevergadering 22 

Januari 2018). 

 

Geacht college, 

 

In de brief van de familie XXX uit Helenaveen staat hun bezwaar tegen het legesbedrag van €300 dat 

zij moeten betalen aan BIJ12. Met een dassengedoogovereenkomst kan een perceelseigenaar 

schadeloos worden gesteld als er sprake is van een dassenburcht die grenst aan zijn perceel. Omdat 

de schrijvers van de brief vorig jaar geen schade hebben geclaimd (door hagel was de oogst 

grotendeels verwoest), komen zij nu niet in aanmerking voor vergoeding op grond van een 

dassengedoogovereenkomst. De familie XXX heeft voor €725,- aan geconstateerde dassenschade. 

 

1. Is het (feitelijk en juridisch) mogelijk om preventieve maatregelen te treffen tegen de das, om 

zo schade te voorkomen? 

 

Er zijn wel preventieve maatregelen denkbaar in de vorm van afrasteringen of teeltechnische 

maatregelen. Zie hiervoor ook de faunaschade-preventiekit module-das van BIJ12/Faunafonds. 

 

2. Hoeveel bedrijven in Noord-Brabant ondervinden hetzelfde probleem als de schrijvers van de 

brief? 

 

Dat is niet exact te zeggen. In 2016 zijn er in Noord-Brabant 100 dassenovereenkomsten 

afgesloten en zijn er 24 tegemoetkomingen in dassenschade aangevraagd. Afgelopen half jaar 

hebben wij verschillende signalen ontvangen (o.a. van de ZLTO en de dassenwerkgroep) dat 

agrariërs met dassenschade de leges (het behandelbedrag) van €300 onbillijk vinden.  

 

3. Is er juridisch gezien een mogelijkheid om het schadegeval van de familie XXX te behandelen 

alsof zij wel een dassengedoogovereenkomst heeft afgesloten, zodat ze financieel niet 

slechter af zijn dan hun buren die wel een dassengedoogovereenkomst hebben afgesloten (en 

die wel schadevergoeding geclaimd hebben in het jaar dat er ook water/hagelschade was)? 

 

Nee. Dit zou weer rechtsongelijkheid betekenen ten opzichte van andere indieners van een 

schadetegemoetkoming (zowel m.b.t. dassen als m.b.t. andere diersoorten). 

 

4. Gegeven het feit dat de das in opkomst is en we voldoende draagvlak voor de das als 

aanwinst in de natuur willen creëren en behouden: Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe 

gedoogovereenkomsten te sluiten voor (nieuwe) dassenburchten?  

 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-das/#2


In 2015 hebben de provincies BIJ12/Faunafonds de opdracht gegeven om in 2016 nieuwe 

dassenovereenkomsten af te sluiten. Boeren kwamen in aanmerking voor een 

dassenovereenkomst als ze een lopende dassenovereenkomst hadden (die op 1 januari 2016 

afliep) óf als ze in de twee voorgaande jaren (2014 en 2015) een tegemoetkoming voor 

dassenschade hadden ontvangen van BIJ12-Faunafonds. Vanwege budgettaire redenen 

(maximaal bedrag voor overeenkomsten) is toen besloten om geen tussentijdse 

gedoogovereenkomsten af e sluiten. 

 

Ter informatie nog het volgende. Het behandelbedrag (leges) en het eigen risico bij faunaschade zijn 

onderdeel van het faunaschadebeleid. Dit faunaschadebeleid staat dit jaar nadrukkelijk op de 

agenda. Zowel op landelijk niveau (interprovinciaal overleg met BIJ12/faunafonds) als op provinciaal 

niveau. Wij zullen het instrument gedoogovereenkomsten hierbij betrekken.  Het algemene beleid 

van Provinciale Staten dat leges voor de behandeling van aanvragen (waaronder ook voor 

faunaschade) kostendekkend moeten zijn, zal daarbij eveneens een belangrijk uitgangspunt blijven. 

   

Met vriendelijke groet, 

 

Paranka Surminski, 

Partij voor de Dieren 


