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Conform artikel 3.15 Wet natuurbescherming kan de Minister van LNV voor de verboden zoals genoemd 
in artikel 3.1  (Vogelrichtlijn) en artikel 3.5 (Habitatrichtlijn) een landelijke vrijstelling verlenen voor de 
bestrijding door grondgebruikers van schadeveroorzakende vogels en dieren die niet in hun voortbestaan 
worden bedreigd of dat gevaar lopen, en die in het gehele land schade veroorzaken, voor het bestrijden 
van gewasschade, actueel en dreigend.    
 

Landelijk vrijgestelde soorten       
 

a. Canadese gans  

b. houtduif    

c. kauw    

d. konijn  

e. vos  

f. zwarte kraai  

 

 
o.a. de Canadese gans is dus een landelijk vrijgestelde soort, zoals  
bepaald in Art 3.1 van het Besluit Natuurbescherming. 

 

M.b.t. nestbehandeling gaat het dan om vrijstelling van: 

Art. 3.1. : 

▪ … verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen; 

▪ … verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 

Art. 3.5.: 

▪ … verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of 

te rapen; 

▪ …. verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen. 

 
 

 
Voorwaarden Landelijke vrijstelling:          

• Van zonsopkomst tot zonsondergang, het hele jaar door;  

• Op basis van de wettelijke verplichting dient de uitvoerder de nestbehandeling te rapporteren. Dat gebeurt 
in Noord-Holland bij de FBE, digitaal via FRS, binnen één maand na uitvoering; 

• Géén ‘melding vooraf’ bij de OD NHN; 

• Het is volgens de Wet natuurbescherming niet verboden landelijk vrijgestelde soorten te beheren in 
foerageergebieden en/of N2000-gebieden, mits er toetsing heeft plaatsgevonden.   
Beheer en schadebestrijding voor ganzen in N2000 is getoetst en kan plaatsvinden onder de voorwaarden 
zoals deze per N2000-gebied zijn vastgelegd in de NB-wetvergunning. 
Echter beheer en schadebestrijding op andere soorten is niet toegestaan in N2000 gebieden, omdat de 
effecten hiervan nog niet getoetst zijn. De FBE laat nog een zgn. effectenanalyse plaatsvinden. Zodra de 
resultaten hiervan bekend zijn, is pas duidelijk of er nadere voorwaarden aan het beheer van landelijk  
vrijgestelde soorten in N2000-gebieden worden gesteld. Dit kan per N2000-gebied gaan verschillen. 

Nestbehandeling via de Landelijke vrijstelling 
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Door de provincie is in haar Verordening vrijstellingen soorten nr 109 bepaald dat het aan 
grondgebruikers (eigenaar, grondgebruiker of degene die hiervoor door voornoemde personen 
toestemming is verleend) is toegestaan: 

 

▪ … nesten en eieren van provinciaal vrijgestelde soorten te rapen, opzettelijk te vernielen, te 
beschadigen en weg te nemen ter voorkoming van dreigende schade aan gewassen. 

 

Dit betreft de soorten: 

• brandgans  

• grauwe gans  

• kolgans 

• knobbelzwaan 
• gedomesticeerde en hybride ganzen, inclusief iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken vertoont van 

één van de wilde diersoorten brandgans, grauwe gans en kolgans. 
 

 
M.b.t. de brandgans is het ook expliciet toegestaan voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen te beschadigen of te vernielen ter voorkoming van ernstige schade 
aan gewassen. 
 

 
Voorwaarden nestbehandeling via de provinciale vrijstelling: 

• geldig in het hele werkgebied van de FBE NH; 

• voorafgaand aan de uitvoering van deze nestbehandeling dient u dit te melden bij de OD NHN via het 
meldingsformulier op de site van de OD NHN:  
https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming 
Ook wijzigingen van deze melding dienen op deze wijze te worden doorgegeven bij OD NHN. 

• uitvoerders/nestbehandelaars moeten toegang hebben tot FRS; deze toegang is via de FBE te regelen;  
zie hieronder “Toegang tot FRS”; 

 

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) 
zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn 
gerechtigd om de handeling uit te voeren.  

 

Toegang tot FRS 

Indien u als nestbehandelaar in Noord-Holland aan de slag wilt en u heeft zich nog niet eerder aangemeld 

in het Faunaregistratiesysteem (FRS), dan kunt u een verzoek voor toegang tot FRS indienen bij de 

Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) via e-mail: info@fbenoordholland.nl 

 

Uw verzoek dient o.a. de volgende gegevens te bevatten: 

o Voorletters + achternaam 
o Volledige privé-adres 
o Telefoonnummer privé 
o Geboortedatum 

 

De FBE voert deze gegevens in in FRS en verzendt een aanvraag voor inloggegevens naar de beheerder 

van FRS. Na goedkeuring door de beheerder van FRS ontvangt u via e-mail automatisch de inloggegevens.  
 

De FBE ontvangt van de goedkeuring ook bericht en zal via FRS een machtiging aan u toewijzen. Ook 

hiervan ontvangt u automatisch bericht via e-mail. De machtiging kunt u zelf in FRS activeren zodra u van 

plan bent nesten te gaan behandelen.  
 

Meer informatie over FRS en beheer van uw machtiging vindt u in bijgaande Handleiding nestreductie NH 

voor Uitvoerder overig. 

 

Nestbehandeling via de Provinciale vrijstelling 

https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming
mailto:info@fbenoordholland.nl
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Op 10 december 2018 heeft de Provincie Noord-Holland aan Stichting 
Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) te Haarlem ingevolge artikel 3.18, lid 1 
juncto lid 4 van de Wet natuurbescherming de opdracht gegeven om de omvang 
van de populatie van de nijlgans (Alopochen aegyptiacus) in de provincie Noord-
Holland te beperken. 
 
Ook nestbehandeling is daarbij als middel toegestaan. 

 
Op 4 juli 2018 heeft de Provincie Noord-Holland aan alle 
grondgebruikers in de Provincie Noord-Holland een 
opdracht ex artikel 3.18, lid 1 juncto lid 4 van de Wet 
natuurbescherming gegeven de omvang van de populatie 
van de rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) op gronden 
gelegen binnen de Provincie Noord-Holland te beperken. 
 
Ook nestbehandeling is daarbij als middel toegestaan. 

 
 
Voorwaarden van nestbehandeling Opdracht ‘nijlgans’ en ‘rosse stekelstaart’ zijn o.a. : 

 

• geldig gehele jaar en op alle gronden gelegen binnen de provincie Noord-Holland; 

• geldig in Natura2000-gebieden onder vermelding dat: 

*  per N2000-gebied een uitvoeringsplan is opgesteld, dat de maatregelen voor ganzenbeheer  binnen het 

Natura 2000-gebied beschrijft en toetst en waarin o.a. beschreven is op welke manier er bij  beheer en 

schadebestrijding in het gebied in de omgeving van het Natura 2000-gebied rekening moet worden 

gehouden met de instandhoudingsdoelen om significant negatieve effecten te voorkomen;  

* coördinatie van de uitvoering van die uitvoeringsplannen Nb-wet vergunning ligt bij de betreffende  

WBE waarbinnen het N2000-gebied is gelegen;  

• mede-uitvoerders: op dit moment is dit onderdeel van discussie en dient voor nu iedere uitvoerder zelf over 

een machtiging (of een doormachtiging in geval van AM op WBE niveau) te beschikken; 

• verplichte rapportage bij de FBE: vanaf de begindatum van de machtiging dient u maandelijks digitaal, via 

het Faunaregistratiesysteem, te rapporteren aan de FBE Noord-Holland binnen één week nadat betreffende 

maand is verstreken. 

 
 
 
 
 

Nestbehandeling via de Provinciale opdracht 

Opdracht Nijlgans 

Opdracht Rosse stekelstaart  
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In Noord-Holland is uitsluitend een ontheffing m.b.t. nestbehandeling beschikbaar t.a.v. de Schipholzone, 

zijnde Besluit 13 (2018). 

 

Dit besluit luidt m.b.t. nestbehandeling als volgt: 

 
• ontheffing te verlenen in de 0-20 km-zone rondom Schiphol om nesten en eieren te vernielen of 

weg te nemen van: 
o grauwe gans  
o verwilderde gedomesticeerde en/of hybride gans in al hun verschijningsvormen  

 
• ontheffing te verlenen in de 0-10 km zone rondom Schiphol om nesten en eieren te vernielen of 

weg te nemen van: 
o brandgans 
o Canadese gans 
o Kolgans 
o Indische gans 
o nijlgans 

 

Inclusief  opdracht voor toegang tot de gronden: 
 Westeinderplassen  

 Oosteinderpoel  

 Boterdijk  

 Traverse  

 Vuurlijn  

 Zijdelveld  

 Zijdelmeer  

(zie bijlage 2 van de ontheffing) - waarbij goede afstemming met de grondgebruiker, vroegtijdig 
informeren en vrijwillige medewerking te allen tijde dient te worden nagestreefd. 

 

De gehele ontheffingstekst is terug te vinden op de website van de FBE Noord-Holland: 
https://fbenoordholland.nl/publicaties   - ALGEMENE ONTHEFFINGEN 
 

Voorwaarden van ontheffing Besluit 13 (2018) zijn o.a. : 

• geldig het gehele jaar; 

• geen beperking voor nestbehandeling op zon- en feestdagen; 

• insmeren met maisolie, eventueel in combinatie met het prikken of schudden van deze eieren is 

toegestaan; 

• aan toezichthouders van de OD NHN op eerste aanvrage een kopie van de machtiging 

en de ontheffing tonen; deze dienen hiertoe aantoonbaar aanwezig te zijn op of nabij 

het veld waar de uitvoerders gerechtigd tot uitvoering zijn; genoemde documenten 

mogen langs elektronische weg, leesbaar worden getoond;  

• melden bij de OD NHN voorafgaand aan uitvoering, via het meldingsformulier op de 

site van de OD NHN: 
https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming 

• verplichte rapportage bij de FBE: vanaf de begindatum van de machtiging dient u maandelijks digitaal, via 

het Faunaregistratiesysteem, te rapporteren aan de FBE Noord-Holland binnen één week nadat betreffende 

maand is verstreken. 

 

 

Besluit 13 (2018) is in FRS beschikbaar gesteld als Algemene Ontheffing aan alle WBE’s binnen de 

Schiphol-zone.  

 

Nestbehandeling via de Provinciale ontheffing 

https://fbenoordholland.nl/publicaties
https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming
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Om te kunnen jagen, maar ook voor nestbehandeling, in Natura2000 moet er eerst een toetsing hebben 

plaatsgevonden op de effecten. 

Op de website van de FBE NH kunt u vinden of er voor een gebied een vergunning en Uitvoeringsplan 
bestaat: https://fbenoordholland.nl/publicaties , helemaal onderaan. 
 

In dat Uitvoeringsplan staat exact beschreven welke voorwaarden er gelden voor de zgn. 

“Legselbehandeling”. 
 

Coördinatie van het Uitvoeringsplan loopt via de WBE, dus de uitvoerder dient te allen tijde eerst contact 

op te nemen met de WBE waarbinnen het N2000-gebied is gelegen, alvorens hij/zij aan de slag gaat met 

nestbehandeling. 
 

Van de volgende gebieden zijn Natuurbeschermingswet vergunningen aanwezig: 
 

 Zeevang     
 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder     
 Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske     
 Texel     
 Zwanenwater en Pettemerduinen     
 Oostelijke Vechtplassen    
 Westzaan     
 Abtskolk & De Putten     
 Naardermeer     
 Eemmeer en Gooimeer Zuidoever 

 
Verlenging vergunningen Natura 2000-gebieden 
Ook de vergunningen, die eerder zijn verleend om uitvoering van bovengenoemde ontheffingen mogelijk 
te maken in N2000-gebieden, zijn verlengd tot uiterlijk 1 december 2020, afhankelijk van de 
geldigheidsperiode van de betreffende ontheffing. 

 
Op basis van de wettelijke verplichting dient u rapportage van de nestbehandeling binnen één maand na 

uitvoering bij de FBE te hebben gerapporteerd, hetgeen in Noord-Holland digitaal gebeurt via het FRS, 

onder vermelding van datum, locatie en het aantal behandelde nesten en eieren. 

Meer informatie over FRS en rapporteren vindt u in bijgaande Handleiding nestreductie NH voor 

Uitvoerder overig, vanaf pagina 17. 

 

Nestbehandeling en Natura2000 

Rapportage nestbehandeling  

 
                           

Voor vragen n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij:  

Faunabeheereenheid Noord-Holland    
 

 

 

Adres  :   Spaarne 17,  2011 CD HAARLEM 

Telefoon  :   023 2100 223 

E-mail  :   info@fbenoordholland.nl 

https://fbenoordholland.nl/publicaties
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/Natura%202000/Vergunning%20en%20Uitvoeringsplan%20Zeevang.pdf
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/Natura%202000/WJK%20Uitvoeringsplan%20en%20Vergunning%20N2000.pdf
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/Natura%202000/IVOT.pdf?ver=2017-01-02-153025-513
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/Natura%202000/Texel.pdf?ver=2017-01-02-153130-410
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/Natura%202000/Vergunning%20en%20Uitvoeringsplan%20N2000%20Zwanenwater%20en%20Pettemerduinen.pdf
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/Natura%202000/OVP%20~%20Vergunning%20en%20Uitvoeringsplan%20NBwet%2007-07-2015.pdf?ver=2017-02-22-121335-643&timestamp=1487782144833
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/Natura%202000/Westzaan.pdf?ver=2017-01-02-153451-840
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/Natura%202000/Abtskolk%20en%20De%20Putten.pdf?ver=2017-01-02-153741-770
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/Natura%202000/Naardermeer.pdf?ver=2017-01-02-153829-803
https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/14/Natura%202000/Gooimeer%20en%20Eemmeer.pdf?ver=2017-01-02-153928-693


 

Handleiding Nestreductie 

Voor gebruikers van FRS met de rol        
“Uitvoerder Overig” 

 

Ellen 

26-2-2015 

 

 

 

  

Op grond van artikel 3 van de Verordening vrijstellingen Flora- en faunawet Noord-Holland 2014 is 
het voor grondgebruikers mogelijk handelingen uit te voeren ter voorkoming van belangrijke schade 
als bedoeld in artikel 65 tweede lid van de Flora- en Faunawet. FBE Noord-Holland zal deze 
vrijstelling aan gebruikers van FRS met de rol “Uitvoerder Overig” aan gaan bieden als 
gebiedsgebonden machtiging voor de hele provincie. Dit document bevat instructie voor deze groep 
uitvoeders betreffende het gebruik van FRS ten behoeve van dit doel.  
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Hulpmiddelen 

Er zijn diverse hulpmiddelen, die u voor of tijdens  het gebruik van de website www.faunaschade.nl 

kunt raadplegen:  

 Lees deze handleiding 

Deze is  te vinden op de startpagina van zowel SRS als FRS door op de link ‘Handleiding 

Faunaschade’ te klikken. 

 Aan de rechterzijde van elke pagina staat een uiltje . 

 Klik op de voor hulp of informatie over de pagina waarop u zich bevindt. 

 Gebruik het contactformulier voor overige vragen 

o Klik in de groene  menubalk op ‘Contact’ ; 

o Kies bovenaan het formulier voor  ‘Technisch’ indien uw vraag of opmerking de 

werking van de website betreft ( waar of hoe u iets in moet vullen); 

o Kies bovenaan het formulier voor  ‘Inhoudelijk’ indien u een vraag voor de FBE heeft 

(wat en waarom u iets in moet vullen). Kies de betreffende FBE door hier op te 

klikken; 

o Type uw vraag in het vrije tekstvak ; 

o Indien u al bent ingelogd, worden uw gegevens automatisch ingevuld.  Anders moet 

u dit even handmatig doen. Het veld ‘Organisatie’ is niet verplicht 

o Klik tenslotte op ‘Verzend formulier’; 

o Zo komt uw vraag direct bij de juiste instantie terecht; 

o U ontvangt zelf ook automatisch een cc van uw verzonden bericht. 

 

  

http://www.faunaschade.nl/
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1  Uw eerste bezoek aan FRS 

U bent door de FBE als “Uitvoerder overig” aangemeld op de website www.faunaregistratie.nl (FRS).  

Dit hoofdstuk biedt hulp bij uw eerste bezoek aan de website. 

1.1 Inloggen 

Na aanmelding door de FBE ontvangt u een automatisch gegenereerd e-mailbericht met uw 

inloggegevens. Hiermee kunt u de eerste keer inloggen op www.faunaregistratie.nl.  

 

Houdt uw inloggegevens voor uzelf!  

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens te delen met anderen. Alle handelingen in FRS zijn 

traceerbaar tot op het gebruikersaccount. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor wat er vanaf uw 

account in FRS wordt gedaan. 

 

Inloggen lukt niet  

De volgende zaken zijn van belang om probleemloos te kunne n inloggen: 

1. Inlognaam en wachtwoord zijn hoofdletter gevoelig. Dat wil zeggen dat u uw 
wachtwoord met hoofd- en kleine letters moet overnemen in het inlogscherm, precies 
zoals het in de mail staat vermeld of eerder door u in FRS is vastgelegd.  

2. Denk ook aan de "caps lock"-toets : wanneer deze toets aan staat, worden hoofdletters 
kleine letters en andersom. Meestal brandt er in dat geval een lampje op uw 
toetsenbord. Door de caps-lock-toets  nogmaals aan te klikken, schakelt u deze weer uit; 

3. Soms is het wachtwoord een combinatie met o,O,0 of 1,i,I  : dan is het lastig om te 
bepalen wat moet worden ingevuld. Probeert u eens of het lukt door het wachtwoord in 
de e-mail met de muis te selecteren, kopiëren en daarna te plakken in het inlogscherm. 
Let wel op, dat er geen spaties worden mee gekopieerd.  

 

1.2 Wachtwoord vergeten of werkt niet (meer) 

Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u gebruik maken van ‘Wachtwoord vergeten’ op de 

inlogpagina van FRS. Er worden dan per ommegaande   nieuwe inloggegevens toegestuurd  middels 

een automatisch gegenereerd bericht.  

LET OP:  

Deze voorziening werkt alleen wanneer  u ook met het ingevulde  e-mailadres in FRS geregistreerd 

staat. Het is dus van belang, dat u uw e-mail adres meteen  zelf wijzigt als dit aan de orde is.  

Het opvragen van nieuwe inloggegevens gaat als volgt: 

 Ga  naar de inlogpagina van www.faunaregistratie.nl .  

 Klik op ‘wachtwoord vergeten’ - in blauwe letters in het inlogscherm. 

 Er klapt een schermpje uit met tekst en uitleg; 

 Vul het e-mailadres in, dat u voor FRS gebruikt; 

 Klik op ‘verzenden’. 

http://www.faunaregistratie.nl/
http://www.faunaregistratie.nl/
http://www.faunaregistratie.nl/
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1.3 De gebruikersovereenkomst 

Het allereerste scherm dat u na de eerste keer inloggen ziet, is het scherm met de 
gebruikersovereenkomst. Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle gebruikers bij eerste inlog in het systeem 
eerst de nieuwe gebruikers-overeenkomst op hun beeldscherm te zien.  
Deze gebruikersovereenkomst kunt u eerst rustig doorlezen. Daarna dient u éénmalig voor akkoord 
een vinkje te zetten om toegang te krijgen tot Faunaregistratie © of Schaderegistratie ©.  
 

U kunt hiertoe als volgt te werk gaan: 

4. Lees de gebruikersovereenkomst eerst door; 

5. Klik eventueel op “Opslaan als pdf” indien u de tekst wilt bewaren; 

6. Zet met de muis een vinkje in het vierkantje vóór “Ik heb bovenstaande tekst….”.Klik 

vervolgens op “Akkoord”, of; 

7. Klik op “Niet akkoord”. U kunt nu niet verder. Bij een volgende keer inloggen wordt de 

bewerkersovereenkomst opnieuw aan u aangeboden. 
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2 Het beheren van uw account 

Het is van belang dat u uw eigen account op de juiste wijze beheert. U heeft daar niet alleen zelf 

gemak van, maar ook anderen, die bij uw werkzaamheden in FRS betrokken zijn. 

 

Omdat een eventuele machtiging tot bestrijding van schade een privaatrechtelijke overeenkomst is, 

is uw account  altijd persoonlijk. Vult u dus altijd uw privégegevens in! 

 

In onderstaande paragrafen vindt u allerhande “tips en trucs” waarmee u sneller en gemakkelijker 

kunt werken in FRS. We raden u aan om deze paragrafen aandachtig door te lezen en adviseren u van 

deze voorzieningen gebruik te maken, zodra daar aanleiding toe is.  

2.1 Wachtwoord wijzigen 

Als u (nieuwe) inloggegevens voor FRS krijgt toegestuurd, is het wachtwoord vaak een moeilijk te 

onthouden combinatie van hoofd-  en kleine letters. In SRS kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen in 

iets, dat u gemakkelijker kunt onthouden.  

U kunt uw wachtwoord zo vaak wijzigen als u wilt. 

Voor het wijzigen van uw wachtwoord kunt u de volgende stappen ondernemen: 

 Log in op www.faunaregistratie.nl met de u toegestuurde inloggegevens; 

 Ga  nadat u bent ingelogd naar ‘Mijn gegevens’ in de groene menubalk; 

 Kies voor ‘wachtwoord wijzigen’; 

 

 Geef bij ‘huidig wachtwoord’ het wachtwoord op, dat u nu heeft. Denkt u aan het juist 

toepassen van hoofdletters en kleine letters. 

 Geef nu uw nieuwe wachtwoord op in de witte regel rechts boven. Het nieuwe wachtwoord 

moet minimaal 8 karakters bevatten waarvan 2 cijfers. Toegestane speciale karakters zijn  #_- 

 Herhaal dit wachtwoord nog eenmaal precies zo,  in de witte regel er onder bij ‘Bevestig 

nieuw wachtwoord’. 

 Klik tenslotte met de linker muisknop op ‘Opslaan’ om de wijziging van uw wachtwoord op te 

slaan. U keert u terug naar de startpagina.  

U kunt nu voortaan met uw nieuwe wachtwoord inloggen. 

http://www.faunaregistratie.nl/
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2.2 Contactgegevens wijzigen 

Het is de bedoeling, dat u uw contactgegevens in FRS  bij eerste keer inloggen meteen controleert en 

daarna voortaan zelf beheert. U kunt deze gegevens dus  zelf wijzigen of aanvullen.  U kunt daartoe 

de volgende stappen ondernemen: 

 U gaat na inloggen naar ‘Mijn gegevens’ in de groene menubalk.  

 Kies voor  ‘Persoonlijke instellingen’. 

 

LET OP:  

Vergeet u na het wijzigen of aanvullen van uw gegevens niet om  op ‘Opslaan’ te klikken om uw 

wijzigingendaadwerkelijk  in FRS op te slaan! 

 

Uw naam, voorletters en geboortedatum kunt u niet zelf wijzigen.  Mocht hier een fout in zijn 

gemaakt, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk. Zij kunnen uw gegevens voor u wijzigen.  

Vergeet u niet om voldoende persoonlijke gegevens of een legitimatie mee te sturen,  om 

verwisseling met andere gebruikers te voorkomen. 

 

LET OP: 

De helpdesk wijzigt in principe GEEN e-mailadressen, tenzij u legitimatie meestuurt!  U kunt uw e-

mailadres zelf wijzigen, zoals in deze paragraaf beschreven wordt. Indien u uw e-mailadres niet zelf in 

uw account kunt wijzigen, kunt u aan de FBE-secretaris vragen, dit voor u te doen. 

 

 

Voor het wijzigen van uw adres- en contactgegevens gelden de volgende aanwijzingen: 

 Geslacht; zet een vinkje voor hetgeen van toepassing is, door hier eenmaal met de 

linkermuisknop op te klikken. 

 Roepnaam; (Niet verplicht) begin met een hoofdletter; 

 Straat; vul hier de straat beginnend met een hoofdletter in; 

 Huisnummer; vul hier uw huisnummer in. Gebruik alleen cijfers. Betreft het een dubbel 

huisnummer bv. "15-17", vul dan bij het huisnummer "15" in en bij de toevoeging "-17"; 

 Toevoeging; vul hier de toevoeging van uw huisnummer in (bijvoorbeeld a, II ); 

 Postcode; vul hier de postcode in zonder spatie en met hoofdletters (bijvoorbeeld 1234AB); 

 Plaats; Vul uw woonplaats in beginnend met een hoofdletter; 

 Land; klik met uw linker muisknop op het neerwaartse pijltje waar de vraag moet worden 

ingevoerd en selecteer de juiste invoer door met de linker muisknop op die tekst te klikken; 
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 E-mail; vul hier uw email adres in;  

 Telefoon; vul het 10-cijferig telefoonnummer zonder spaties of streepjes in, bijvoorbeeld 

0123456789. Betreft het een buitenlands nummer, klik dan het vakje "buitenlands nr." aan. 

In een extra vak kunt u dan het landnummer invoeren. 

 Mobiel; vul het mobiele nummer zonder spaties of streepjes in, bijvoorbeeld 0612345678. 

Betreft het een buitenlands nummer, klik dan het vakje "buitenlands nr." aan. In een extra 

vak kunt u dan het landnummer invoeren. 

 IBAN Bankrekeningnummer; niet verplicht. 

 Kenteken; niet verplicht. Vul – indien gewenst – uw kenteken in zonder streepjes. 

 KJV nummer; niet verplicht. 

 Jachtaktenummer; niet verplicht, alleen invullen indien van toepassing. 

 Berichten ontvangen ; hier kunt u aanvinken hoe u eventuele  berichten wilt ontvangen : via 

e-mail, via SMS of via beiden. Op dit moment worden berichten uitsluitend per e-mail 

verzonden. 

 Zichtbaar voor DWHC; indien u hier een vinkje zet, kan DWHC u – indien nodig - per mobiele 

telefoon machtigen voor het vervoeren van dood gevonden dieren, teneinde deze naar 

DWHC voor onderzoek op te kunnen sturen. 

 

LET OP:  

Vergeet u na het wijzigen of aanvullen van uw gegevens niet om  op ‘Opslaan’ te klikken om uw 

wijzigingen daadwerkelijk  in FRS op te slaan! 

 

2.3 Handtekening aan account toevoegen 

Om eventuele machtigingen digitaal te kunnen ondertekenen, dient u eerst uw handtekening aan uw 

account toe te voegen.  Zodra u dit heeft gedaan, worden eventuele machtigingen automatisch 

ondertekend. 

 

 

U heeft hiervoor een scanner nodig. Wanneer u zelf geen scanapparaat heeft, kunt u het scannen 

misschien bij iemand in uw omgeving (laten) doen en de gescande handtekening per mail of op een 

USB-stick naar uw pc overbrengen. 
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Indien u uw handtekening wilt toevoegen of aanpassen, moet u deze eerst op uw pc opslaan. U kunt 

daartoe als volgt te werk gaan: 

 Zet uw handtekening met een duidelijke, donkere pen op wit papier.  

 Scan de handtekening. Kies voor het scannen van een afbeelding en niet voor een 

document. U kunt dan vaak het bestandsformaat opgeven. Sla het bestand op uw eigen pc 

op, dit kan als jpg, gif of png bestand; 

 Baken de handtekening af. Dit kan op drie manieren: 

o Baken uw handtekening na het scannen af met de scanner. U kunt na het inscannen 

van een afbeelding met de scansoftware een deel van het gescande document 

selecteren voordat u opslaat. Selecteer een dusdanig deel, zodat de handtekening 

daar precies in past. Sla dan op als jgp, gif of png bestand; 

o Baken uw handtekening na het scannen af met Paint. Kies: Windows Start knop > 

Alle Programma’s > Bureauaccessoires > Paint. Open uw gescande handtekening in 

Paint, selecteer deze en sla vervolgens (opnieuw) op. U kunt in Paint onder het menu 

Afbeelding > Kenmerken... de resolutie van het plaatje controleren en deze 

eventueel aanpassen; 

o  Baken uw handtekening voor het scannen af met een schaar. Knip de handtekening 

netjes rechthoekig uit. Scan de handtekening en sla dan op als jgp, gif of png 

bestand. Onthoud waar u de handtekening opslaat; 

TIP: 

Wilt u in de toekomst machtigingen of andere documenten elektronisch ondertekenen, zorg dan 

voor een duidelijk leesbaar, rechtopstaand handtekening plaatje met (ongeveer) resolutie 130 x 80 

pixels.  

Nu moet uw gescande en afgebakende handtekening nog aan uw account in FRS worden 

toegevoegd: 

 Ga na inloggen naar ‘Mijn gegevens - Persoonlijke instellingen’ en kijk bij “Documenten”; 

 Klik op “bladeren” en kies het betreffende bestand op uw pc. Het pad naar het bestand op 

uw pc wordt ingevuld in het vak; 

 Klik daarna op  om het bestand te laden.  

  Het bestand wordt nu in blauwe letters weergegeven. Klik hierop om het resultaat te 

bekijken. 

 Is het resultaat niet naar uw zin? Klik dan op het vuilnisbakje om het bestand te verwijderen 

en probeer opnieuw; 

LET OP: klik tenslotte onderaan het scherm op "Opslaan" om de wijziging in FRS vast te leggen. 
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2.4 FBE’s selecteren 

U bent als “uitvoerder overig” in FRS aangemeld door een bepaalde FBE. U kunt zich echter voor 

meerdere FBE’s zichtbaar maken, door de FBE’s van uw keuze aan uw account toe te voegen. U 

wordt dan zichtbaar in het personenbeheer van de betreffende FBE-secretaris(sen). 

Indien u een FBE aan uw account wilt toevoegen of verwijderen,  kunt u als volgt te werk gaan: 

 Kies na inloggen voor menukeuze “Mijn gegevens > Persoonlijke instellingen”; 

 Klik op het tabblad FBE’s; 

 FBE’s toevoegen; klik met uw linker muisknop op het neerwaartse pijltje waar de vraag moet 

worden ingevoerd en selecteer de juiste invoer door met de linker muisknop op die tekst te 

klikken. Klik daarna op de groene knop “FBE Toevoegen”; 

 FBE’s verwijderen; klik op het vuilnisbakje achter de FBE die u wilt verwijderen en bevestig 

uw keuze; 

 Herhaal het toevoegen of verwijderen zo vaak als wenselijk; 

 Zet eventueel het ontvangen van notificaties per FBE aan of juist uit; 

 Klik tenslotte op “Opslaan”, of ; 

 Klik op “Terug” om uw wijzigingen niet op te slaan. 

 

Nu bent u voortaan zichtbaar voor de WFBE-secretarissen van de door u geselecteerde FBE’s in het 

scherm waarin hij/zij gebiedsgebonden machtigingen kan toewijzen. 
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2.5 Voorkeursgebied instellen 

Wanneer u in FRS uw voorkeursgebied op kaart vastlegt, zal de kaart bij het melden van dood 

gevonden dieren meteen in uw voorkeursgebied openen. U hoeft dan niet steeds opnieuw het 

gebied waarin u werkt op te zoeken.  

Ga voor het instellen van een voorkeursgebied bij de gekozen rol naar “Mijn gegevens” in de groene 

menubalk. Kies voor  “Persoonlijke instellingen” en kijk bij “Kaart voorkeur”.  

 

 

 

Om uw voorkeursgebied  in te stellen, kunt u de volgende stappen ondernemen:  

 Klik op “Stel voorkeursgebied in “. De kaart opent nu in een nieuw scherm. 

 Kies in het groene deel naast de kaart voor “Zoeken”; 

 Vul een adres in het gebied in en klik op “Zoek”. 

 Verschuif de kaart naar wens en zet deze op het juiste zoom niveau; 

 Klik op de knop “Selecteren” om dit scherm te sluiten en de locatie voorkeur op te slaan. 

 LET OP: klik onderaan nog op “Opslaan” om uw voorkeurs-instelling  in FRS vast te leggen.  

 

LET OP: ziet u geen knop “Selecteren”, dan staat uw pc waarschijnlijk ingezoomd !  Als uw 

beeldscherm op meer dan 100 % staat ingesteld, schuiven de knoppen buiten beeld.  We raden u aan 

om voor 100 % te kiezen. 

 

Voorkeursgebied verwijderen: klik hiertoe op de groene knop “Wis voorkeursgebied”. 
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3 Beheer Gebiedsgebonden machtigingen 

Wanneer u als nieuwe gebruiker in FRS start met de rol “Uitvoerder overig”, dan heeft u nog maar 

een beperkte menu tot uw beschikking. U krijgt pas meer mogelijkheden indien de FBE u één of meer 

machtigingen toewijst. 

 

Zodra de FBE aan u een gebiedsgebonden machtiging heeft toegewezen, krijgt u als hoofd-uitvoerder 

hiervan per e-mail bericht. Ook wanneer de status van de machtiging wijzigt (zie later) ontvangt de 

hoofd-uitvoerder daarvan een notificatie.  

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u als hoofd-uitvoerder een gebiedsgebonden machtiging kunt 

beheren. Hierbij moet u denken aan de mogelijkheid om te activeren of inactief te maken, af te 

drukken en door te schrijven. 

Belangrijk: 
Alleen de hoofd-uitvoerder kan een gebiedsgebonden machtiging daadwerkelijk beheren en 

ontvangt hierover  per e-mailbericht!  

 Eventuele mede-uitvoerders aan wie de machtiging wordt doorgeschreven kunnen alleen 

afdrukken en rapporteren.  

 De hoofd-uitvoerder wordt geacht eventuele mede-gebruikers zelf op de hoogte te houden 
van de actuele stand van zaken. Onderling overleg blijft dus heel belangrijk! 

 

3.1 Statusverloop van de machtiging 

Een Gebiedsgebonden Machtiging (GM) heeft niet altijd dezelfde status. Welke 

gebruiksmogelijkheden de betrokken uitvoerders hebben, hangt af van welke status de machtiging 

op dat moment heeft.  

Hieronder kunt u zien welke status een gebiedsgebonden machtiging kan hebben : 

 Toegewezen: de GM staat klaar voor gebruik, maar is nog niet door u geactiveerd. De 

machtiging mag nog niet gebruikt worden, er is nog geen rapportageplicht. U kunt de 

machtiging nog niet afdrukken. 

 Actief: de GM is geactiveerd en kan afgedrukt en gebruikt worden. Er geldt  een 

rapportageplicht, waaraan de uitvoerder voor de afloopdatum moet voldoen! 

 Inactief: beschikbaar, maar op dit moment niet in gebruik. Er geldt geen rapportageplicht. 

Om de GM weer te mogen gebruiken, moet  deze eerst weer geactiveerd worden. 
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 Aflopend: de GM mag niet gebruikt worden, omdat de uitvoerder nog niet aan zijn 

rapportageplicht heeft voldaan. Men dient eerst te  rapporteren, voor de schorsingsdatum. 

 Geschorst: er is niet tijdig gerapporteerd. De GM is voortijdig beëindigd. 

 Beëindigd: de periode waarin de GM gebruikt kon worden is voorbij. 

 

De actuele status wordt bepaald door de instellingen in de ontheffing en wordt iedere nacht 

automatisch gecontroleerd door een speciale tool: de Service Agent. Deze berekent per machtiging 

elke nacht opnieuw of de status moet worden aangepast. Is dat het geval, dan wordt meteen een 

notificatie naar de desbetreffende hoofd-uitvoerder verstuurd. 

Daarnaast kan de hoofduitvoerder de status van de machtiging tot op zekere hoogte zelf beheren 

door middel van de knoppen “Activeer machtiging” en “Maak inactief”. 

 

In de machtigingsdetails worden – afhankelijk van de status - de volgende data getoond: 

 Datum ingebruikname; dit is de datum waarop de machtiging is toegewezen. 

 Afloopdatum; dit is de datum, waarvoor gerapporteerd moet zijn. De afloopdatum wordt na 

elke rapportage door het systeem automatisch bijgesteld, door de looptijd op te tellen bij de 

rapportage-datum en te corrigeren voor het aantal dagen inactief. De looptijd is door de FBE 

in de ontheffing vastgelegd. Is de afloopdatum bereikt en is er nog niet gerapporteerd, dan 

wordt de machtiging automatisch “aflopend”. 

 Schorsingsdatum; dit is de datum waarop de machtiging geschorst wordt, indien niet alsnog 

gerapporteerd wordt. De schorsingsdatum wordt door het systeem automatisch berekend, 

door de verlooptijd op te tellen bij de afloopdatum en te corrigeren voor het aantal dagen 

inactief. De verlooptijd is door de FBE in de ontheffing vastgelegd. Is de schorsingsdatum 

bereikt en is er nog niet gerapporteerd, dan wordt de machtiging automatisch “geschorst”. 

 Einddatum; dit is de datum waarop de machtiging definitief afloopt. U kunt dan vaak nog 

gedurende een (korte) periode rapporteren. De FBE stelt deze periode in. 

 

De statushistorie wordt in het systeem vastgelegd. U kunt deze zichtbaar  

maken door op het icoontje  te klikken, rechts boven in het scherm.  

 

3.2 Overzicht gebiedsgebonden machtigingen 

Alle toegewezen gebiedsgebonden machtigingen worden in een overzicht geplaatst. Kies “Beheer > 

Gebiedsgebonden machtigingen” om naar dit overzicht te navigeren. 
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Filter 

U kunt (een deel van) het filter invullen om een bepaalde selectie van gebiedsgebonden 

machtigingen te genereren: 

Ontheffing: klik met uw linker muisknop op het neerwaartse pijltje waar de vraag moet worden 

ingevoerd en selecteer de juiste invoer door met de linker muisknop op die ontheffing te klikken. 

Status: klik met uw linker muisknop op het neerwaartse pijltje waar de vraag moet worden ingevoerd 

en selecteer de juiste invoer door met de linker muisknop op die status te klikken. 

Machtigingsnummer; vul het machtigingsnummer in, indien u ‘’en bepaalde machtiging zoekt en u 

het nummer weet. Vul het nummer in met letters en zonder spatie. 

Diersoort; klik met uw linker muisknop op het neerwaartse pijltje waar de vraag moet worden 

ingevoerd en selecteer de juiste invoer door met de linker muisknop op dat jaar te klikken. 

Toon beëindigd; standaard worden alleen lopende machtigingen getoond. Zoekt u een reeds 

beëindigde machtiging, zet dan een vinkje door eenmaal met de linker muisknop op het vierkantje te 

klikken. 

FBE kenmerk; vul het FBE kenmerk in indien u dit weet. 

Toon/Filter; klik op “Toon/Filter” om de ingevulde selectie te tonen. 

Wis filter; klik op “Wis filter” om de selectie te wissen, zodat alles weer getoond worden. 

 

 
 

Overzicht 

Sorteren; u kunt het overzicht naar wens sorteren door op de kolomnaam in de blauwe balk te 

klikken. Door nogmaals te klikken verandert de volgorde van aflopend naar oplopend of andersom. U 

kunt sorteren op alle kolommen waar pijltjes voor staan. 

Openen; u kunt een bepaalde machtiging openen door op het potloodje vóór het betreffende item te 

klikken. U komt dan in het scherm  “Beheer – Gebiedsgeb. machtigingen – Machtiging details ”. Hier 

kunt u de details inzien en heeft u een aantal knoppen tot uw beschikking, waarmee u bepaalde 

zaken kunt beheren.  Zie verder § 3.3 van deze handleiding. 

 

3.3 Gebiedsgebonden machtiging beheren 

Als hoofd-uitvoerder heeft u voor een machtiging een aantal knoppen tot uw beschikking, waarmee 

u bepaalde zaken kunt beheren. De volgende knoppen kunnen – afhankelijk van de status van de 

machtiging – voor u zichtbaar zijn: 
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 Activeren; met deze knop kunt u een machtiging activeren, zodat deze gebruikt kan worden. 

Let op: zodra de machtiging geactiveerd is, heeft de uitvoerder een rapportageplicht. 

Communiceer dit daarom goed. 

 Maak inactief; als er gedurende langere tijd niets te rapporteren is ( bv in vakanties of als de 

betreffende diersoort er niet is) kan de hoofd-uitvoerder de machtiging tijdelijk inactief 

maken. U mag de machtiging dan niet gebruiken, maar u  hoeft ook niet te rapporteren!  

 Zodra u een machtiging inactief maakt, wordt de knop “activeren” voor u zichtbaar, zodat u 

de machtiging  zelf naar wens  weer actief kunt maken. Inactief maken en weer activeren 

kunt u zo vaak als wenselijk herhalen. 

 Print machtiging; met deze knop kunt u een voorbeeld van de machtiging als pdf genereren 

en deze eventueel afdrukken. De knop “Print machtiging” is alleen zichtbaar indien de 

machtiging de status “actief” heeft. 

 

 
 

Let op: de rapportageplicht blijft bestaan wanneer u de machtiging inactief maakt! Alleen de termijn 

waarbinnen dit moet gebeuren, wordt verlengd met het aantal dagen, dat de machtiging inactief is 

geweest. 

Voorbeeld: 

U gebruikt een actieve machtiging en u heeft nog twee dagen de tijd om te rapporteren. U 

rapporteert nog niet, maar zet de machtiging inactief omdat u op vakantie gaat. Na uw vakantie 

heeft u de machtiging weer nodig en u activeert de machtiging daarom weer. U heeft nu nog steeds 

nog maar twee dagen de tijd om alsnog te rapporteren over de periode vóór uw vakantie.  

Wijzigt u de status, waarschuw dan uw mede-uitvoerders: zij krijgen niet automatisch bericht! 

Mede-uitvoerders kunnen een machtiging alleen afdrukken (bij “Mijn documenten”) en alleen 

rapporteren (via “Melden > Maatregelen”) zolang deze machtiging de status “actief” heeft. De 

machtiging is dan ook voor de hoofd-uitvoerder zichtbaar onder “Mijn documenten”. 

 

3.4 Gebiedsgebonden machtiging doorschrijven 

De FBE bepaalt per machtiging of deze mag worden doorgeschreven: 

 Indien NIET mag worden doorgeschreven, dan wordt dit in het onderste deel van het 

scherm “Beheer – Gebiedsgeb. machtigingen – Machtiging details ” vermeld. U ziet dan een 

rode tekstregel onder “Mede-uitvoerders”, direct onder de knoppenbalk. 

o Toegevoegde mede-uitvoerders worden niet op de machtiging vermeld; 

o Zij kunnen de machtiging niet inzien, afdrukken of er voor rapporteren. 
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 Indien WEL mag worden doorgeschreven, dan staat deze rode regel er niet. Toegevoegde 

mede-uitvoerders worden dan automatisch ook op de machtiging vermeld en zij kunnen 

deze inzien, afdrukken (bij “Mijn documenten”) of er voor rapporteren (via “Melden > 

Maatregelen”).  

 

Belangrijk: 

De hoofd-uitvoerder kan alleen daadwerkelijk digitaal aan mede-uitvoerders doorschrijven indien 

deze mede-uitvoerders in FRS met tenminste één uitvoerdersrol zijn aangemeld! 

 

Procedure voor doorschrijven heeft twee stappen 

De procedure om machtigingen door te kunnen schrijven, bestaat uit twee delen: 

1) U nodigt toekomstige mede-uitvoerder(s) eerst eenmalig uit tot een digitale koppeling.  

o De koppeling is tweezijdig: het doet er niet toe wie uitnodigt. U kunt elkaar 

wederzijds als mede-uitvoerder toevoegen aan alle perceelgebonden machtigingen, 

waarvan u hoofduitvoerder bent. 

2) U koppelt daarna één of meer uitgenodigden aan één of meer machtigingen. Wanneer 

gebruikers eenmaal als mede-uitvoerder aan een bepaalde machtiging gekoppeld zijn, zijn de 

volgende zaken van toepassing: 

o De naam van de toegevoegde mede-uitvoerder zal per ommegaande op de 

betreffende machtiging vermeld worden; 

o De mede-uitvoerder kan de betreffende machtiging en bijbehorende ontheffing zien 

en eventueel afdrukken bij “Mijn documenten”; 

o De mede-uitvoerder kan in FRS onder “Melden > Maatregelen” voor de betreffende 

machtiging rapporteren. 

 

Stappenplan deel  1: Gebruiker uitnodigen 

 Log in op www.faunaregistratie.nl ; 

 Kies “Mijn gegevens > Mijn gebruikers > Gebruiker uitnodigen”; 

 Vul e-mailadres in en klik op “verstuur”; 

 Wacht op bevestiging door genodigde ( kan enige dagen duren, maar kan ook per 

ommegaande indien de genodigde meteen reageert).  

 U krijgt per e-mail bericht, maar u kunt de status ook controleren  bij “Mijn gegevens > Mijn 

gebruikers > Overzicht”, kies “Uitnodigingen tot koppeling”. 

 

 

http://www.faunaregistratie.nl/
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Stappenplan deel 2: Mede-uitvoerder aan machtiging toevoegen 

 Log in op www.faunaregistratie.nl en kies voor “Beheer > Gebiedsgebonden machtigingen”; 

 Open de betreffende machtiging door vooraan de regel op het potloodje te klikken; 

 Open de keuzelijst met mede-uitvoerders door op “Mede-uitvoerders selecteren’ te klikken; 

 Zet één of meer vinkjes en klik op “Voeg toe”. 

 

U heeft nu één of meer mede-uitvoerders aan de betreffende machtiging toegevoegd. 

 

Let op:  

Wanneer de hoofd-uitvoerder (nog) geen handtekening aan zijn account in FRS heeft toegevoegd, is 

de machtiging nog niet door hem/haar ondertekend. Dit moet dan nog handmatig gebeuren! 

 

Doorschrijving beëindigen 

Wilt u de doorschrijving beëindigen, dan kunt u achteraan de regel van de betreffende mede-

uitvoerder op het vuilnisbakje klikken en uw keuze bevestigen. U kunt deze persoon later eventueel 

opnieuw als mede-uitvoerder toevoegen. 

 

 

 

TIP: Lukt het niet helemaal? Dan kunt u op de startpagina de uitgebreide handleiding “Handleiding 

doorschrijven AM en PM door hoofduitvoerders” raadplegen! 

  

http://www.faunaregistratie.nl/
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4 Rapporteren via “Beheer > Gebiedsgebonden machtiging” 

De hoofduitvoerder kan op twee verschillende manieren rapporteren, namelijk via  “Beheer > 

Gebiedsgebonden machtiging” en via “Melden > Maatregelen. Mede-uitvoerders kunnen alleen via 

“Melden  > Maatregelen” rapporteren. Bede methoden leiden tot hetzelfde resultaat. 

1. Via “Beheer > Gebiedsgebonden machtiging” dient men bij het rapporteren voor elke 

genomen maatregel opnieuw de kaart te openen om  de locatie aan te kunnen geven. 

Maar in dit scherm kunt u méér dan alleen rapporteren: u kunt rapporteren dat u géén 

maatregelen genomen heeft en/of u kunt de machtiging eventueel inactief maken of 

opnieuw afdrukken. 

2. Via ”Melden > Maatregelen” kan men voor een bepaalde datum in één werkgang 

meerdere locaties op kaart aangeven, die men in een volgend kaartscherm één voor één 

kan openen om er de genomen maatregelen aan toe te voegen. 

In dit hoofdstuk wordt de eerste methode behandeld.  

Dit hoofdstuk  is alleen van belang voor hoofd-uitvoerders: mede-uitvoerders hebben deze 

mogelijkheid niet. Zij kunnen alleen rapporteren via “Melden > Maatregelen”. 

 

4.1 De juiste machtiging openen 

Om de juiste machtiging te kunnen openen, kunt u de volgende stappen ondernemen: 

 Log in op www.faunaregistratie.nl; 

 Kies voor  “Beheer > Gebiedsgebonden machtigingen ” in de groene menubalk.  

 U komt nu in het scherm “Beheer – Gebiedsgebonden machtigingen – Machtigingen 

overzicht” ; 

 Vul eventueel (een deel van) het filter in om de betreffende machtiging snel te kunnen 

vinden. Is de machtiging al beëindigd maar kunt u nog rapporteren, zet dan een vinkje bij 

“Toon beëindigd”; 

 Open nu de gewenste machtiging  door vooraan de regel op het potloodje te klikken. 

 

4.2 U heeft geen maatregelen genomen 

 Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn, indien u het machtigingsgebied wel heeft 

gecontroleerd, maar maatregelen niet nodig bleken. 

 Wanneer u geen maatregelen genomen heeft, kunt u de groene knop ”Geen maatregelen” 

gebruiken. U heeft dan aan uw rapportageplicht voor de voorgaande periode voldaan: u 

heeft immers gerapporteerd, dat u geen maatregelen genomen heeft. Het systeem berekent 

dan een nieuwe looptijd (= frequentie waarmee gerapporteerd moet worden). De machtiging 

blijft actief. 

http://www.faunaregistratie.nl/
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4.3 Maatregelen selecteren en details invullen 

U kunt maatregelen rapporteren door op de knop “Registratie Maatregelen” te klikken. U komt in 

een nieuw scherm. 

 In het  bovenste deel van het scherm kunt u een nieuwe maatregel selecteren.  

 Na opslaan wordt de maatregel in het overzicht in het onderste deel van het scherm 

bijgeschreven.   

 

De FBE stelt per ontheffing in, welke maatregelen zijn toegestaan. Alleen deze maatregelen worden 

in het keuzelijstje getoond.  

 

Selecteer maatregel 

Klik met uw linker muisknop op het neerwaartse pijltje waar de vraag moet worden ingevoerd en 

selecteer de juiste invoer door met de linker muisknop op die tekst te klikken. Staat de genomen 

maatregel er niet bij, informeer dan eventueel even bij de FBE. 

 

Details invullen 

Het scherm past zich aan de gekozen maatregel aan: wat u precies in moet vullen hangt  af van de 

gekozen maatregel .  Vul deze gegevens in.  

 

Let op: het aantal waarnemingen is altijd inclusief het aantal geschud! De eieren die u geschud heeft, 

heeft u immers ook gezien! 

 

Klik op “selecteer locatie” om de kaart te openen, zodat u de locatie op de kaart kunt aangeven. De 

kaart opent meteen in het bijbehorende machtigingsgebied .  

 

4.4 Gebruik van de kaart 

Hieronder volgen enkele instructies, waarmee u gemakkelijker met de kaart kunt werken: 

 Kaartsoort kiezen; kies voor de kaartsoort die u het handigst vindt (Topo, gemengd of 

luchtfoto) door op de bijbehorende groene knop te klikken. 

 

 Gewenste plaats op de kaart opzoeken; Indien het machtigingsgebied heel groot is, kunt u 

de gewenste locatie op verschillende manieren snel opzoeken: 

  

1. Zoeken op adres 

Opent de kaart met een groot gebied, dan  kunt u een 

bepaalde plek snel op de kaart terugvinden, door bij 

“zoeken”, kies “Adres” (rechts van de kaart in het groene 

deel) een nabijgelegen weg + plaats in te voeren. Klik 
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daarna op de grijze knop “Zoek”. De kaart navigeert dan automatisch naar 

het opgegeven adres. 

2. Zoeken op GPS of hectometerpaaltje:  

Weet u de GPS-coördinaten of het nummer van een 

nabijgelegen hectometerpaaltje, dan kunt u ook met deze 

gegevens snel naar de juiste plaats op de kaart navigeren.   

o Klik hiertoe eerst op “Zoeken” in het groene deel 

rechts naast de kaart.  

o Kies “Hecto” of “GPS”; 

o Vul de gegevens in; 

o Klik op de grijze knop “Zoek”. 

 

3.  Snel inzoomen met de zoombox : 

Weet u geen adres of GPS-coördinaten, gebruikt u dan de 

zoombox in de knoppenbalk. Daarmee kunt u een 

rechthoek(je) in de kaart selecteren, waarop vervolgens 

automatisch wordt ingezoomd. 

 

4. Locatie zoeken met zoombar en pijltjes 

Klik met de linkermuisknop op één van de pijltjestoetsen 

links bovenin het scherm om de kaart te laten verschuiven 

ten opzichte van het reeds getoonde gebied. Klik met de 

linker muisknop op de + bovenaan de zoombar om in te 

zoomen. Klik op de – onderaan de zoombar om uit te 

zoomen.   

 

4.5 Locatie op de kaart aangeven en maatregel vastleggen 

Klik met de muis op de kaart waar u de rode stip wilt zetten. De rode stip blijft in het midden van het 

scherm staan, terwijl de kaart er vanzelf zodanig onderdoor  schuift, dat de rode stip op de door u 

aangegeven plek terecht komt.  

 

Sluit het scherm  

Sluit het scherm door rechts onderaan op de groene knop  “selecteren” te klikken.  

 

Maatregelen opslaan 

Klik op de groene knop “Opslaan” rechts in het scherm, direct onder de zojuist ingevulde details. 

 

Overzicht uitgevoerde maatregelen 

 

 

Na het opslaan van een nieuwe maatregel wordt de status van uw machtiging aangepast en 

wordt automatisch een nieuwe afloopdatum berekend! 
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4.6 Overzicht uitgevoerde maatregelen 

Alle ingevoerde maatregelen worden na opslaan meteen voor u zichtbaar in het overzicht in 

hetzelfde scherm: 

 De maatregelen worden automatisch gesorteerd op datum van uitvoering: de meest recent 

genomen maatregel staat steeds bovenaan.  

 Zo ziet u direct of het invoeren en opslaan goed gelukt is. U kunt op de wereldbol  klikken om 

de locatie terug te kunnen zien. 

  

 

4.7 Maatregelen wijzigen of verwijderen  

Wilt u uw melding wijzigen of verwijderen, dan kan dat alleen via “Melden > Maatregelen” . 

De FBE heeft in het systeem vastgelegd, hoe lang u een genomen maatregel na invoeren nog kunt 

wijzigen of verwijderen. Zodra deze termijn verstreken is,  worden deze mogelijkheden verborgen.  

Zie voor meer instructie over het wijzigen of verwijderen van maatregelen § 5.6 van deze 

handleiding.  
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5 Rapporteren via “Melden > Maatregelen” 

Zolang de machtiging actief of aflopend is, kan de hoofd-uitvoerder en eventuele mede-uitvoerders  

genomen maatregelen rapporteren via “Melden > Maatregelen”. 

Men kan via deze route voor een bepaalde datum in één werkgang meerdere locaties op kaart 

aangeven, die men in een volgend kaartscherm één voor één kan openen om er de genomen 

maatregelen aan toe te voegen. 

Let op: er zijn dus twee kaartschermen! 

 In het eerste scherm kunt u alleen locaties toevoegen; 

 In het tweede kaartscherm kunt u alleen locaties openen om hier genomen maatregelen 

aan toe te voegen of deze te wijzigen. 

Klik op “Melden > Maatregelen” in de groene menubalk om de rapportage te starten. 

 

5.1 Datum kiezen 

Wilt u een nieuwe maatregel melden, kies dan eerst de datum van uitvoer.  

Wilt u een maatregel wijzigen of verwijderen, dan kunt u nu een willekeurige datum  kiezen en straks 

in het tweede kaartscherm de getoonde periode kiezen, waarin de te bewerken maatregel is 

uitgevoerd. 

 Klik op het kalendertje en kies de datum waarop de maatregel(en) genomen is (zijn); 

 

 U kunt met de (hiernaast rood omcirkelde) pijltjes in de kalender 

navigeren. Klik daarna met de linker muisknop eenmaal op de 

gewenste dag. 

Wanneer u op de dag van uitvoer meteen rapporteert, kunt u op de 

knop “Vandaag” klikken. 

U kunt geen datum in de toekomst kiezen. 

 

 Klik op de groene knop “Maatregelen melden” om verder te gaan. U komt dan in het 1e  

kaartscherm. 
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5.2 Gebruik van de kaart 

De kaart opent meteen in het bijbehorende machtigingsgebied . U kunt als volgt te werk gaan: 

 Kaartsoort kiezen; kies voor de kaartsoort die u het handigst vindt (Topo, gemengd of 

luchtfoto) door op de bijbehorende groene knop te klikken. 

 Plaats op de kaart opzoeken; Indien het machtigingsgebied heel groot is, kunt u de gewenste 

locatie op verschillende manieren snel opzoeken: 

  

1. Zoeken op adres 

Opent de kaart met een groot gebied, dan  kunt u een 

bepaalde plek snel op de kaart terugvinden, door bij 

“zoeken”, kies “Adres” (rechts van de kaart in het groene 

deel) een nabijgelegen weg + plaats in te voeren. Klik 

daarna op de grijze knop “Zoek”. De kaart navigeert dan 

automatisch naar het opgegeven adres. 

 

 

2. Zoeken op GPS of hectometerpaaltje:  

Weet u de GPS-coördinaten of het nummer van een 

nabijgelegen hectometerpaaltje, dan kunt u ook met deze 

gegevens snel naar de juiste plaats op de kaart navigeren. 

o Klik hiertoe eerst op “Zoeken” in het groene deel 

rechts naast de kaart.  

o Kies “Hecto” of “GPS”; 

o Vul de gegevens in; 

o Klik op de grijze knop “Zoek”. 

 

 

3.  Snel inzoomen met de zoombox : 

Weet u geen adres of GPS-coördinaten, gebruikt u dan de 

zoombox in de knoppenbalk. Daarmee kunt u een 

rechthoek(je) in de kaart selecteren, waarop vervolgens 

automatisch wordt ingezoomd. 

 

 

4. Locatie zoeken met zoombar en pijltjes 

Klik met de linkermuisknop op één van de pijltjestoetsen 

links bovenin het scherm om de kaart te laten verschuiven 

ten opzichte van het reeds getoonde gebied. Klik met de 

linker muisknop op de + bovenaan de zoombar om in te 

zoomen. Klik op de – onderaan de zoombar om uit te 

zoomen.   
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5.3 Locatie op de kaart aangeven en vastleggen 

U kunt een nieuwe locatie op de kaart toevoegen met de knop   in de knoppenbalk:            

o Klik eerst met de linker muisknop deze knop aan; 

o Klik nu op de kaart op de plek die u als locatie van genomen maatregelen wilt 

markeren; 

o Er komt nu op deze plek een geel vierkantje te staan met daarin een zwarte +;      

o Herhaal dit zo vaak als wenselijk, totdat u alle nieuwe locaties op de kaart  heeft 

aangegeven;  

o Klik tenslotte nogmaals op de knop in de knoppenbalk om de knop uit te zetten. 

 

Met de knop    kunt u een zojuist geplaatste locatie verplaatsen. 

Met de knop    kunt u een zojuist geplaatste locatie verwijderen. 

Wanneer alle nieuwe locaties voor deze datum op de juiste plaats gezet zijn, kunt u deze 

opslaan en naar het volgende scherm navigeren door op de groene knop “Opslaan” te 

klikken, die u rechts onderaan in het kaartscherm vindt. U komt dan in het 2e 

kaartscherm. 

 

 

5.4 Locatie openen  

In dit scherm kunt u geen locaties meer toevoegen, maar deze alleen openen, om er de genomen 

maatregelen aan toe te voegen of om deze te wijzigen. 

Het systeem zoekt voor u de volgende locaties op: 

 Alle locaties met een datum van uitvoer in de getoonde periode. Deze periode 

kunt u bovenaan het kaartscherm eventueel zelf wijzigen; 

 Alle locaties buiten de ingestelde periode waaraan nog geen rapportage is 

toegevoegd. 

 

Locaties waaraan  al een rapportage is toegevoegd worden getoond als rode stip. Klikt u 

op een rode stip, dan kunt u in het volgende scherm de rapportage inzien of wijzigen of 

u kunt de gehele locatie verwijderen. Wijzigen of verwijderen kan alleen binnen een 

door de FBE ingestelde termijn. Is deze termijn voorbij, dan kan dat niet meer; 

 

Locaties zonder rapportage worden getoond als rode stip met een wit vraagteken. Klikt u 

op een rode stip met vraagteken, dan kunt u in een volgend scherm de rapportage 

invullen of u kunt de gehele locatie verwijderen;  
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Locaties op dezelfde plek (bij het huidige zoomniveau) worden getoond als rode stip met 

een witte plus. Klikt u op een locatie met een witte + dan komt u eerst in een 

tussenscherm, waarin alle locaties op deze plek worden getoond. U kunt vervolgens op 

het potloodje vooraan de betreffende regel klikken om naar het scherm met de details 

te navigeren. 

 

Locaties die vanwege het zoomniveau niet afzonderlijk getoond kunnen worden, 

worden getoond als een blokje met een cijfer erin. Wanneer u er op klikt, gebeurt er 

niets. Zoom verder in om deze locaties afzonderlijk op de kaart te tonen. 

 

Tip: Zoom voldoende in om locaties die dicht bij elkaar liggen toch afzonderlijk te tonen. 

 

Klik op een locatie naar keuze om verder te gaan. U komt in het scherm “Melden – Maatregelen – 

Maatregel toevoegen of wijzigen” . Dit bestaat uit drie delen: 

 Maatregelen (onder de 1e blauwe balk); 

 Afschot jachtsoorten en vrijgesteld (onder de 2e blauwe balk); 

 De knoppenbalk, onderaan deze pagina. 

Het middelste deel is voor u niet relevant. 

5.5 Maatregelen melden 

Voor het rapporteren van de eerste maatregel vult u de volgende zaken in: 

1) Gebruikte machtiging; klik met de linker muisknop op het neerwaartse pijltje waar de 

vraag moet worden ingevoerd en selecteer de juiste invoer door met de linker muisknop op 

die machtiging te klikken. 

2) Maatregel; klik met de linker muisknop op het neerwaartse pijltje waar de vraag moet 

worden ingevoerd en selecteer de juiste invoer door met de linker muisknop op die 

maatregel te klikken.  

3) Details; afhankelijk van de geselecteerde maatregel worden nu een aantal details gevraagd. 

Vul de gevraagde details volledig in. 

 

 

 

Belangrijk: heeft u op deze locatie slechts één maatregel te melden en wilt u verder geen jacht- 

en/of vrijstellings-soorten invullen, dan bent u nu klaar met invullen. Sla de rapportage op door 

onderaan het scherm op de groene knop  “Opslaan en scherm sluiten” te klikken! 

Bent u nog niet klaar met invullen, lees dan verder. 

Let op: de maatregel is nog niet opgeslagen: dat gebeurt pas bij het verlaten van het 

scherm via de knop “Opslaan en scherm sluiten”. Vul eerst verder in! 
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Meer maatregelen op dezelfde datum en locatie melden 

U kunt meerdere maatregelen voor deze datum en deze locatie na elkaar invullen.  

Klik hiertoe op de knop “Nieuwe maatregel” . Er wordt een nieuw tabblad aangemaakt met een 

volgend nummer, waarbij de invulvelden weer leeg zijn. Herhaal het bovenstaande, vermeld bij 

“Maatregel melden”. 

 

Doe dit zo vaak als nodig is om alle genomen maatregelen op deze datum op deze locatie in te 

kunnen vullen.  

 

 

 

 

Maatregel(en) opslaan 

Sla de ingevulde maatregelen pas op als u helemaal klaar bent.  Klik hiertoe op de groene knop 

“Opslaan en scherm sluiten” onderaan het scherm. 

 

5.6 Maatregel(en) wijzigen of verwijderen 

Wanneer u een vergissing heeft gemaakt,  kunt u een reeds ingevulde maatregel nog gedurende een 

beperkte tijd wijzigen of verwijderen. De periode waarin u nog kunt wijzigen of verwijderen wordt 

door de FBE bepaald en in het systeem vastgelegd.  

 

Wijzigen 

Heeft u zich vergist, dan kunt u een bepaalde maatregel wijzigen door  nu de juiste invoer in de 

keuzelijstjes te selecteren en/of  de vrije  invulvelden (zoals aantal stuks) met de delete-knop te 

wissen en opnieuw in te vullen. 

 

Verwijderen  

Heeft u zich vergist, dan kunt u een bepaalde maatregel  verwijderen door op de knop “Verwijder 

maatregel” te klikken. Deze knop werkt alleen voor de getoonde maatregel. U kunt een andere 

maatregel oproepen door op het volgnummer van het betreffende tabblad te klikken. Sla uw 

wijziging(en) op door op “Opslaan en scherm sluiten” te klikken. 

 

De locatie staat niet op de juiste plaats op de kaart 

Wanneer de rode stip die de locatie aangeeft, niet op de juiste plaats staat, dan kunt u de locatie 

inclusief de bijbehorende rapportage nog gedurende korte tijd in zijn geheel verwijderen. Daarna 

kunt u de rapportage opnieuw doen. Klik links onderin het scherm op “Verwijder” om de locatie 

inclusief de bijbehorende rapportage te verwijderen. 

 

Belangrijk: houdt u hierbij rekening met de ontheffingsperiode en de status van de machtiging. Deze 

bepalen namelijk, of u de rapportage nog weer opnieuw kunt invoeren, dit maal op de juiste plek.   

Let op: de maatregelen zijn nog niet opgeslagen: dat gebeurt pas bij 

het verlaten van het scherm via de knop “Opslaan en scherm sluiten“. 
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TIP: Lukt het niet helemaal? Dan kunt u op de startpagina de uitgebreide handleiding “Handleiding 

doorschrijven AM en PM door hoofduitvoerders” raadplegen! 

 


