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FAQ schade door wolven aan vee: preventie en
procedure schadevergoeding
Hoe kan ik mijn gehouden dieren beschermen tegen wolven en loslopende honden? Is hier
een financiële tegemoetkoming voor?
Je kan je dieren beschermen tegen wolven door de omheining waarbinnen de dieren leven
‘wolfwerend’ te maken. Een wolfwerende omheining beschermt de dieren meteen ook tegen
loslopende honden. Een afsluiting is wolfwerend als de wolf er niet door kan, er niet onder kan, er
niet over kan en er niet naar terugkomt. Een bestaand ‘schapenraster’ in ursusdraad kan je
wolfwerend maken door twee stroomdraden toe te voegen namelijk op 20 centimeter van de grond
en op 120 cm van de grond. De spanning op deze draden moet minstens 4500 Volt bedragen. Het
behoud van deze spanning is een belangrijk punt: regelmatig nameten van de spanning en
verhinderen dat vegetatie in de draden groeit is essentieel om de afsluiting werkbaar te houden.
Andere mogelijke wolfwerende omheiningen kunnen bestaan uit stroomvoerend schapennet of uit
een aantal stroomvoerende schriklinten of –draden.
Meer info hierover via https://www.natuurenbos.be/wolf-schade
Waar een gevestigde wolf, wolvenpaar of roedel voorkomt is een risicozone afgebakend, die 3maandelijks door het INBO wordt geactualiseerd. Binnen dit afgebakende risicogebied zijn bij ANB
en Departement Landbouw en Visserij subsidies beschikbaar die tot 80 % van de gemaakte kosten
voor de upgrade van een bestaand raster tot wolfwerende omheining dekken. Professionele
landbouwers kunnen daarnaast ook gebruik maken van de VLIF-middelen (via Departement
Landbouw & Visserij) om een nieuw raster te plaatsen.
Er is momenteel geen vergoeding mogelijk voor het onderhoud van de wolfwerende rasters.
Het ‘Wolf fencing team’ (www.wolffencing.be) kan gratis en waar gewenst advies leveren, helpen
bij de plaatsing en bij de adminstratie om het subsidiedossier in te dienen, en ondersteuning
bieden bij het plaatsen van een rescue-kit.
Mijn dieren zijn doodgebeten. Heb ik recht op een schadevergoeding?
Voor schade waarvan duidelijk is dat het werd veroorzaakt door wolf, is een schadevergoeding
mogelijk. Dit kan voor schade aan voor landbouw nuttige dieren zoals schapen, geiten, damherten,
honden, paarden, … en zowel voor dode als gekwetste dieren. Een schadevergoeding wordt enkel
uitbetaald als de kosten groter zijn dan 50 €. Zowel particulieren als beroepslandbouwers kunnen
deze schadevergoeding krijgen.
Belangrijke voorwaarde is dat het op basis van vaststellingen duidelijk is dat de schade gebeurde
door wolf. Om dit vast te stellen gebeurt een plaatsbezoek door INBO/ANB met een controle van
de sporen, een autopsie en een staalname van DNA-materiaal.
Ga bij een schadegeval als volgt te werk:
1. Bel naar de Natuurinspectie op de dag van de aanval om het voorval te melden
(https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurinspectie/contact)
2. Er vindt een plaatsbezoek plaats door INBO of ANB
3. Meld het schadegeval op het e-loket van de overheid binnen de 12 werkdagen
(https://www.natuurenbos.be/e-loket).
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4. Indien er geen mogelijkheid is om de overige dieren na een aanval te beschermen, kan er
tijdelijk kosteloos een ‘rescue-kit’ uitgeleend worden bij ANB. Dit is een omheining uit
flexinet die de wolven moet buitenhouden tot de eigenaar zelf de nodige upgrade van zijn
omheining heeft kunnen uitvoeren.
Het is belangrijk om het kadaver niet aan te raken of te verplaatsen voor de staalname en om
honden weg te houden hierbij. Anders kan dit een invloed hebben op de kwaliteit van het DNAstaal, waardoor de analyse geen duidelijk resultaat geeft. Het kadaver afdekken met plastic zeil of
dergelijke is geen goed idee omdat dit contaminatie kan veroorzaken. DNA-analyse moet binnen
de 24 uur na de aanval kunnen plaatsvinden om een betrouwbare analyse op te leveren.

2

