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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

2084 

Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit over onderzoek naar en compensatie van faunaschade 
landbouw (ingezonden 10 februari 2022). 

Antwoord van Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) 
(ontvangen 16 maart 2022). 

Vraag 1
Kunt u de Kamer cijfers doen toekomen over het aantal niet-gehonoreerde 
(fauna)schademeldingen van BIJ12, de reden van afwijzing en hoe deze zich 
verhouden ten opzichte van het aantal gehonoreerde schademeldingen? 

Antwoord 1
Een tegemoetkoming in de landbouwschade wordt naar redelijkheid en 
billijkheid alleen verleend voor schade aangebracht door beschermde 
diersoorten. In 2021 is voor ongeveer 450 (waarvan tot nu toe 18 betrekking 
hadden op wolven) van de circa 6500 faunaschademeldingen (waarvan 172 
betrekking hadden op wolven) geen vergoeding uitgekeerd. De belangrijkste 
redenen waren: 
– Er was geen schade. 
– De aanvraag was te laat ingediend (langer dan 7 dagen na constatering). 
– Oktobergras wordt in betreffende provincie niet vergoed. 
– Geen raster bij kapitaalintensieve teelt. 
– Knol- en bolgewassen na 1 december geoogst. 
– Gronden niet in eigendom of pacht. 
– De betreffende diersoort komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
– Percelen gepacht met beperkingen in landbouwkundig gebruik. 

Vraag 2
Bent u het eens dat veranderende migratiepatronen van grensoverschrij-
dende dierenpopulaties en eventuele beschermde status van diersoorten 
afweer en verjagen bemoeilijken, gelet op het feit dat volgens het interprovin-
ciaal wolvenplan de dierhouder verantwoordelijk is voor bescherming van 
zijn dieren? 

Antwoord 2
De beschermde status van een diersoort staat los van het grensoverschrij-
dend gedrag van individuen van de betreffende soort. De Europese Habita-
trichtlijn en de Conventie van Bern streven naar een gunstige staat van 
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instandhouding voor beschermde soorten. Elke lidstaat moet daarom zorgen 
voor een gunstige staat van instandhouding van soorten binnen haar 
grenzen. De Richtsnoeren van de EU1 inzake de bescherming van diersoorten 
van de Habitatrichtlijn erkennen dat voor sommige migrerende en grensover-
schrijdende soorten het moeilijk kan zijn om binnen lidstaten zelf een 
gunstige staat van instandhouding te bereiken. Dit betekent dat voor 
wolvenbeheer uit een grensoverschrijdend managementplan moet blijken wat 
onder een gunstige staat van instandhouding van de betrokken populatie 
wordt verstaan. Daarom is het Ministerie van LNV in overleg met de Duitse 
overheid over een internationaal wolven managementplan, om samen te 
bezien hoe voor de gezamenlijke wolvenpopulatie een gunstige staat van 
instandhouding bereikt kan worden. Vanuit de Europese regelgeving is het 
bereiken van een gunstige staat van instandhouding een voorwaarde om tot 
afweer of verjagen over te kunnen gaan. 
De wettelijke verantwoordelijkheid voor het beschermen van gehouden 
dieren is vastgelegd in artikel 1.6 derde lid van het Besluit houders van 
dieren. Dit stelt dat een dier indien het niet in een gebouw wordt gehouden, 
bescherming wordt geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezond-
heidsrisico’s en zo nodig roofdieren. 

Vraag 3
Bent u het eens met de stelling dat om beschermde diersoorten te bescher-
men, de verantwoordelijkheid niet volledig bij de dierhouder moet liggen? Zo 
ja, wanneer kunnen wij hier een plan voor verwachten? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3
De bescherming van beschermde diersoorten is een gezamenlijke taak van 
landelijke en provinciale overheden, vastgelegd in de Wet natuurbescher-
ming. Zoals bij vraag 2 is aangegeven, ligt de wettelijke verantwoordelijkheid 
voor het beschermen van gehouden dieren bij de houder. 
Voor verschillende beschermde diersoorten bestaan plannen of zijn deze in 
ontwikkeling. De provincies werken samen met het Ministerie van LNV aan 
het actualiseren van het provinciaal wolvenplan. In dit plan wordt het beleid 
beschreven met betrekking tot het beschermen van de wolf en van gehouden 
dieren. Ik verwacht dit na de zomer aan uw Kamer te kunnen toesturen. 
Andere plannen die zich richten op specifieke soorten of soortgroepen zijn 
het Aanvalsplan Grutto, waarin wordt gewerkt aan het keren van de 
neerwaartse trend van de grutto en andere weidevogels. Omdat veel soorten 
niet aan onze landsgrenzen zijn gebonden hebben we ook plannen op 
Europees of internationaal niveau. Enkele voorbeelden hiervan zijn het 
actieplan voor de steur2, een actieplan voor de zomertortel3 en diverse 
actieplannen voor ganzensoorten (waaronder grauwe gans4 en brandgans5). 
In het Noordzeeakkoord6 is afgesproken dat onderzoek wordt uitgevoerd naar 
kwetsbare soorten die in aanmerking komen voor een soortbeschermings-
plan. Voor de bruinvis bestaat het bruinvisbeschermingsplan7 uit 2020 en 
voor zeehonden het Seal Management Plan, voortkomend uit het Trilateraal 
Wadden overleg. 

Vraag 4
Bent u het eens met de stelling dat de beschermde status van de wolf en 
diens plotselinge en toenemende vestiging plus de fors toegenomen 
Europese wolvenpopulatie in Nederland het evenwicht van fauna ontwricht 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.496.01.0001.01.NLD
2 First Action Plan for the European Sturgeon (Acipenser sturio) for the Lower Rhine – 2020–2030 

(2020).
3 2Europese Commissie, Directoraat-generaal Milieu, International single species action plan for 

the conservation of the European turtle-dove Streptopelia turtur (2018 to 2028), Publications 
Office, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2779/743376

4 International Single Species Management Plan for the Greylag Goose (Northwest/Southwest 
European Population).

5 International Single Species Management Plan for the Barnacle Goose.
6 https://www.noordzeeloket.nl/nieuws/nieuws/2020/noordzeeakkoord/
7 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/16/updated-conservation-plan-for-

the-harbour-porpoise-phocoena-phocoenain-the-netherlands
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en dat Nederland bij de Europese Unie moet aandringen op ontheffing van 
deze status, in navolging van Finland en Frankrijk? 

Antwoord 4
Ik zie geen reden om vanuit Nederland in Europees verband te pleiten voor 
een verandering van de beschermde status van de wolf. De wolf vervult een 
belangrijke schakel binnen een evenwichtig ecosysteem en kan een verrijking 
zijn voor de biodiversiteit in Nederland. Er is tot nu toe geen sprake van een 
ontwrichting van het natuurlijk evenwicht en dat wordt ook niet verwacht. 
Wel kunnen er door de komst van de wolf veranderingen in aantal en 
vluchtgedrag van sommige hoefdieren plaatsvinden. 

Vraag 5
Is er communicatie met buurlanden over grensoverschrijdende migratie van 
dierenpopulaties? Zo ja, zijn er meer diersoorten die door grensoverschrijding 
mogelijk faunaschade in Nederland kunnen aanbrengen? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord 5
Op nationaal niveau wordt door het Ministerie van LNV de samenwerking 
gezocht met de Duitse nationale overheid met de intentie om te komen tot 
een internationaal management plan voor de gedeelde wolvenpopulatie. 
Hierbij wordt bekeken of ook met andere landen, zoals België en Polen, 
samengewerkt kan worden. Naast de samenwerking op nationaal niveau 
wordt er op het gebied van wolven door diverse provincies op regionaal 
niveau samengewerkt met Duitse deelstaten en met de Belgische gewesten. 
De Convention of Migratory Species8 is een internationaal verdrag over 
grensoverschrijdende migratie van dierenpopulaties. Dit bestaat voor 
specifieke soorten uit dochterverdragen, zoals de Overeenkomst inzake de 
instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee, de Noordoostelijke 
Atlantische Oceaan, de Ierse en de Noordzee (ASCOBANS), en de Overeen-
komst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende 
watervogels (AEWA). Vanuit het Ministerie van LNV vindt in dit verband 
regelmatig overleg plaats over de betreffende diersoorten en eventuele 
faunaschade. 
Ook ganzen zijn dieren die met hun migratie landsgrenzen passeren en 
faunaschade kunnen veroorzaken in Nederland. Binnen het Europees ganzen 
platform (EGMP)9 wordt het beheer van ganzenpopulaties op internationaal 
niveau gecoördineerd. Het Ministerie van LNV neemt hier samen met 
provincies actief aan deel. 
Voor grote hoefdieren die ook de landsgrenzen kunnen passeren zoals wilde 
zwijnen, bestaan in Nederland faunabeheerplannen om de populaties te 
beheren en schade tegen te gaan. Op provinciaal niveau is er vaak afstem-
ming met buurlanden hierover.

8 https://www.cms.int/
9 European Goose Management Platform.
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