Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?
U krijgt uiterlijk 10 weken nadat de DNAuitslag bekend is gemaakt de tegemoetkoming in de schade uitbetaald.
Wat doe ik als een gewond dier alsnog
overlijdt?
Heeft u achteraf nog aanvullende kosten
gemaakt, bijvoorbeeld aanvullende
dierenartskosten of hogere destructiekosten,
neem dan contact op met BIJ12.

Mijn dier was drachtig. Krijg ik dat ook
vergoed?
Wanneer een dier drachtig was, wordt
hiervoor - afhankelijk van de lengte van de
dracht - een vergoeding in het schadebedrag
meegenomen.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Stuur een e-mail met uw vraag naar
faunazaken@bij12.nl.

Ik heb na het bezoek van de taxateur nog
extra kosten gemaakt. Hoe wordt hier mee
omgegaan?
Soms kan een gewond dier alsnog overlijden. Als
duidelijk is dat dit komt door de wolvenaanval,
heeft u recht op een hogere tegemoetkoming.
Neem hiervoor contact op met BIJ12.
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Hoe bescherm ik mijn dieren tegen een
nieuwe aanval?

U kunt verschillende maatregelen nemen. Kijk op
bij12.nl/wolf voor de Faunaschade Preventiekit
en de brochure ‘Bescherming van vee tegen
wolven’.

Betaalt BIJ12 de beschermende
maatregelen?
U bent zelf verantwoordelijk voor
bescherming van uw vee tegen wolven.
BIJ12 betaalt hier niet aan mee. Maar
woont u in een gebied waarvan officieel is
vastgesteld dat de wolf hier gevestigd is?
Dan kan het zijn dat de provincie bereid is
mee te betalen aan de kosten van
beschermende maatregelen. Neem voor
meer informatie contact op met BIJ12 of uw
provincie.
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Meer informatie over wolvenschade of
het voorkomen hiervan:

bij12.nl/wolf

U bent eigenaar of houder van landbouwhuisdieren en hebt één of meer dieren dood
of gewond aangetroffen. U vermoedt dat de
dader een wolf is. In deze flyer leest u wat u
dan moet doen en krijgt u antwoord op
veelgestelde vragen.

Waar meld ik de aanval?
Meld de aanval zo snel mogelijk bij BIJ12. Dit
is de organisatie die namens uw provincie
schade door wolven in behandeling neemt.
U belt daarvoor onderstaand nummer van
BIJ12:

085 - 486 22 22
Hoe ga ik om met dode of gewonde
dieren?
Laat het dode of gewonde dier het liefst
onaangeroerd liggen op de plek waar u het
vindt. Zo voorkomt u dat DNA of andere
sporen gewist worden. Regent het of is er
kans op neerslag, dek het dier dan
voorzichtig af. Stel de behandeling van
gewonde dieren zoveel mogelijk uit tot u
hierover contact heeft gehad met BIJ12.
Door het verzorgen van wonden kunnen
belangrijke DNA-sporen worden gewist.

Hoe weet ik of het een wolf was?
Op basis van uw foto’s en uw beschrijving
doet de medewerker van BIJ12 via de
telefoon een eerste beoordeling of het
mogelijk om een aanval van een wolf gaat.
Blijkt vooraf duidelijk dat de dader geen wolf
is, maar een ander dier, zoals een hond of
een vos, dan heeft u geen recht op een
tegemoetkoming in de schade. BIJ12 kan dan
verder niets voor u betekenen. Gaat het
(vermoedelijk) wel om een aanval van een
wolf, dan maken we direct een afspraak met
u voor een bezoek van een taxateur. De
taxateur komt zo snel mogelijk bij u langs,
het liefst binnen 24 uur na uw melding. Zo
zijn de sporen nog vers en kan het DNA nog
goed onderzocht worden.
Wat doet de taxateur?
De taxateur moet een goed beeld krijgen van
de omvang van de schade en of deze wel of
niet is aangericht door een wolf. Wanneer de
taxateur bij u langskomt, zal hij eerst een
DNA-monster afnemen op het dode of
gewonde dier. Ook legt hij de situatie vast,
zoals de vindplaats, omschrijving van de
locatie en het soort afrastering. Daarna
onderzoekt de taxateur eventuele sporen,
zoals pootafdrukken, keutels of haren van de
aanvaller. Soms vindt sectie op het dode dier
plaats.

Moet ik foto's maken?

Hoe vraag ik een tegemoetkoming in
de schade aan?

Maak foto’s of beeldopnamen van het dode
en/of gewonde dier. Dit is belangrijk om de
schade goed in beeld te brengen. Probeer het
dier daarbij niet aan te raken, anders kunnen
sporen gewist worden.

Om in aanmerking te komen voor een
tegemoetkoming in de schade, dient u een
aanvraag in bij BIJ12. De taxateur vult het
aanvraagformulier samen met u in. U vult
hier gegevens in over uzelf en uw bedrijf.

Maar ook de datum en het tijdstip waarop u
de dode of gewonde dieren heeft
aangetroffen en de exacte vindplaats. Verder
vult u gegevens in van de dode of gewonde
dieren, zoals het aantal, geslacht, stamboek,
leeftijd en functie. Nadat u de aanvraag hebt
ondertekend, stuurt de taxateur het
aanvraagformulier samen met het
taxatierapport naar BIJ12.
Er is een DNA-monster afgenomen, wat
gebeurt daar mee?
Het DNA-monster wordt door de taxateur
naar Wageningen University & Research
(WUR) gestuurd. Zij onderzoeken het
monster en bekijken of het DNA
daadwerkelijk afkomstig is van een wolf. De
uitslag is binnen een maand bekend. U wordt
persoonlijk door een medewerker van BIJ12
van de uitslag op de hoogte gebracht. Er
bestaat een kans dat uit het DNA-onderzoek
blijkt dat de aanvaller geen wolf is. In dat
geval heeft u geen recht op een
tegemoetkoming in de schade van BIJ12. We
kunnen dan verder niets voor u betekenen.
Voor welke kosten krijg ik een
tegemoetkoming?
Wanneer de schade aan uw dieren wel
veroorzaakt is door een wolf, heeft u recht op
een tegemoetkoming in de directe schade.
De hoogte van dit bedrag hangt af van de
taxatiewaarde van uw dier(en). De
taxatiewaarde wordt vastgesteld aan de hand
van richtlijnen die zijn opgesteld in
samenspraak met de sector. Ook krijgt u
eventuele kosten van de veearts tot
maximaal de taxatiewaarde van het dier
vergoed. Daarnaast worden de destructiekosten in de taxatie meegenomen.

