
Afhandeling tegemoetkoming faunaschade voortaan digitaal via MijnFaunazaken 

Bij schade aan landbouwgewassen kunnen akkerbouwers bij BIJ12 een tegemoetkoming in de schade 

aanvragen. BIJ12  heeft hiervoor sinds enkele maanden een nieuw portaal:  

www.bij12.nl/mijnfaunazaken. Hiermee is de afhandeling van de aanvraag volledig gedigitaliseerd. 

 

Het beginscherm van het nieuwe portaal MijnFaunazaken.  

 

Provincies hebben in het schadejaar 2019 ruim 25 miljoen euro aan tegemoetkomingen in 

faunaschade uitgekeerd. Voorheen vond de afhandeling van een aanvraag grotendeels nog op papier 

plaats. Nu gaat dit volledig digitaal via www.bij12.nl/mijnfaunazaken.  

Schade melden verandert niet 

De route voor het melden van schade aan landbouwgewassen – ook wel faunaschade genoemd - 

wijzigt niet. Dit kunt u blijven doen via het FaunaSchade Registratie Systeem (SRS) op 

www.faunaschade.nl. Voorheen kon u na het schade melden direct een via SRS een 

tegemoetkomingsaanvraag indienen. Met de komst van MijnFaunazaken is dit niet meer mogelijk. 

Alleen voor het melden van schade kunt u dus terecht bij SRS. Voor een tegemoetkomingsaanvraag 

in faunaschade gaat u naar www.bij12.nl/mijnfaunazaken.  

Voordelen MijnFaunazaken 

MijnFaunazaken verbetert de snelheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van een aanvraag en de 

afhandeling van aanvragen. Het portaal biedt u als aanvrager (akkerbouwer) voordelen. Alle 

correspondentie met BIJ12 verloopt digitaal via de persoonlijke omgeving in het portaal. Benodigde 

documenten en foto’s kunnen geüpload en toegevoegd worden aan het dossier. Percelen hoeven 

niet meer ingetekend te worden, maar worden via een koppeling met RVO ingeladen in  

MijnFaunazaken. Bovendien heeft u op elk gewenst moment inzicht in de voortgang van een 

tegemoetkomingsaanvraag. Ook ziet u precies welke acties u eventueel nog moet ondernemen. Hier  
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Tijdens de ontwikkeling van MijnFaunazaken zijn de wensen en inzichten van diverse 

grondgebruikers als input meegenomen. 

/// 

Instructievideo’s voor de registratie, aanmelding en aanvraag in MijnFaunazaken 

Om u te helpen bij de registratie en het gebruik van MijnFaunazaken, zijn instructievideo’s gemaakt. 

In deze video’s worden alle benodigde stappen uitgelegd. 

U dient zich als aanvrager eenmalig te registreren als gebruiker in MijnFaunazaken met uw KVK-

nummer. Na registratie heeft u vervolgens toegang tot alle correspondentie, dossiers, aanvragen en 

(indien van toepassing) meldingen van automatische taxaties. Bekijk hier de instructievideo: 

https://youtu.be/SPtmmeB0yOs  

Percelen registeren via RVO 

Percelen hoeven niet meer ingetekend te worden, maar worden via een koppeling met RVO 

ingeladen in het portaal. Daarom vraagt BIJ12 u om uw percelen te registeren in MijnFaunazaken. 

BIJ12 beschikt dan over uw meest actuele bedrijfssituatie. Op basis daarvan kan de taxateur een 

inventarisatie maken van de schade. Bekijk hier hoe dit werkt: https://youtu.be/1Hjt2QAG36A  

Indienen tegemoetkomingsaanvraag in faunaschade 

In onderstaande instructievideo leggen we uit hoe u een tegemoetkoming in faunaschade kan 

indienen. U heeft in MijnFaunazaken op elk gewenst moment inzicht in de voortgang van een 

tegemoetkomingsaanvraag. Bekijk de video: https://youtu.be/O9lhni72N4o  
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