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Gebruikershandleiding FRS
Melden maatregelen

1. LOG IN MET DE JUISTE ROL

2. KIES MELDEN => MAATREGELEN
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3. VUL DE DATUM IN, EN KLIK
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6. KLIK DAARNA OP 

Je moet éérst een markeerpunt 
maken en opslaan (5/6), daarna 
kun je pas de gegevens daaraan 
toevoegen. 
Achteraf kun je alle punten nog 
weer verwijderen of de 
gegevens aanpassen.

Als je op Opslaan hebt geklikt komt het systeem terug met een 
kaart waarop de stippen staan die je zojuist hebt toegevoegd.

Als je met de muis boven een stip gaat staan, dan zie je wat je 
hebt ingevuld: in dit geval nog niets.

Klik op de ingevoerde stip om dat te wijzigen (en de gegevens 
dus toe te voegen). Er verschijnt nu een pop-up-venster 
waarin je de gegevens kunt invoeren.
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Pas op: hier zie je alleen maatregelen voor de gekozen 
ontheffingen. Als je geen ontheffing hebt gebruikt, maar 
afschot wil melden van een jachtsoort of een vrijgestelde soort, 
selecteer dan het vinkje “Alleen afschot….”

Vink dit veld aan als je afschot van reguliere 
jachtsoorten of vrijgestelde soorten wil melden, 
bv een vos, een kraai, een duif, een eend, etc.

7. Kies eerst de soort gegevens die je wil invoeren.

8. Als je alleen afschot van een reguliere 
of vrijgestelde  jachtsoort wil melden, 
klap dan de juiste sectie open:
• Jachtsoorten
• Landelijke vrijgestelde diersoorten
• Provinciaal vrijgestelde diersoorten

9. Vul daarna alles in wat je vast wil 
leggen:
• Afschot
• Waarnemingen
• Mag ook als je niets geschoten hebt

10. KLIK DAARNA OP 
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Ben je nog in het meldingenscherm, en wil je 
een melding verwijderen? 

11. Kies dan [Toon maatregelen] voor een 
bepaald tijdperk.
12. Klik op de melding die je wil aanpassen of 
verwijderen. Verwijder zo nodig ook de nieuwe 
melding.

TIP
Om vanuit het menu rechtstreeks in het 
meldingenscherm te komen en een 
melding te verwijderen, kun je kiezen 
voor Melden/Maatregelen/vandaag, 
en dan meteen “Opslaan”, dus zonder 
echt een stip toe te voegen. Je komt 
dan in het overzichtsscherm van je 
jachtveld terecht, en daar kun je de 
eerder ingevoerde stippen kiezen en 
bewerken.
NB: de FBE bepaalt hoe lang je na het 
invoeren een stip nog kunt bewerken.

13. Wil je een melding definitief verwijderen? Selecteer dan de melding, klik erop om te 
bewerken, en verwijder de melding.
14. Om de melding te bewerken breng je de wijzigingen aan, en kies je voor “Opslaan en 
scherm sluiten”.
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Wil je weten wat je allemaal hebt ingevoerd?
Klik dan OVERZICHTEN / UITGEVOERDE MAATREGELEN Daarna worden alle maatregelen getoond.

16. Met de selectievelden bovenin kun je 
rapportages maken van alle resultaten per soort 
of tijdvak.

Voor afschot van de houtduif kies je bv voor 
Maatregel: “Afschot landelijke vrijstelling”, want 
onder die maatregel heb je ze gemeld.

17. Klik op het groene ikoontje voor details over 
je melding. 

Je meldingen zijn nu vastgelegd,
en je kunt achteraf alles bekijken.

Lees ook de andere handleidingen:

• Aanmaken jachtveld

• Melden /Dood gevonden

Bij vragen: neem contact op via janv@nbon.nl

mailto:janv@nbon.nl

