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Waar meld ik de aanval?
Meld (vermoedelijke) wolvenschade aan landbouwhuisdieren zo snel mogelijk bij BIJ12. Dit is de
organisatie die namens uw provincie schade door wolven in behandeling neemt. U belt daarvoor
BIJ12: 085 - 486 22 22. Dit nummer is elke dag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. In het weekend
wordt u via het keuzemenu doorgeschakeld naar een BIJ12-medewerker.

Hoe ga ik om met dode of gewonde dieren?
Laat dode dieren het liefst onaangeroerd liggen op de plek waar u ze vindt. Dek het dier
voorzichtig af. Houd mensen en andere dieren op afstand. Zo voorkomt u dat DNA of andere
sporen gewist worden. Heeft u gewonde dieren? Geef dit dan aan bij de melding. Dan kan in
overleg worden bekeken hoe daar mee om te gaan. Een gewond dier moet zo spoedig mogelijk
door een veearts behandeld of geëuthanaseerd worden om onnodig lijden te voorkomen.
Tegelijkertijd willen we voorkomen dat het niet meer mogelijk is om het DNA van de
schadeveroorzakende diersoort veilig te stellen. Is er ook gedood vee? Dan kan de taxateur de
gedode dieren bemonsteren en kunnen de gewonde dieren behandeld worden. Alleen gewonde
dieren? Overleg met BIJ12 om een juiste werkwijze af te spreken. 

Moet ik foto’s maken?
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 dode dier daarbij niet aan te raken. Voorkom ook dat u
andere sporen (zoals pootafdrukken en sleepsporen) beschadigt en loop zo min mogelijk op het
perceel of in het weiland.

Hoe weet ik of het een wolf was?
Op basis van uw foto’s en uw beschrijving beoordeelt de medewerker van BIJ12 via de telefoon of
het mogelijk om een aanval van een wolf gaat. Blijkt vooraf duidelijk dat de dader geen wolf is,
maar bijvoorbeeld 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 geeft BIJ12 de taxateur opdracht contact met u op te nemen. De taxateur komt
zo snel mogelijk bij u langs, het liefst binnen 24 uur na uw melding. Zo zijn de sporen nog vers en
is de kans op een succesvolle DNA-afname het grootst.

Wat doet de taxateur?
De taxateur moet een goed beeld krijgen van de omvang van de schade en of deze wel of niet
aangericht zou kunnen zijn door een wolf. Wanneer de taxateur bij u langskomt, neemt hij eerst
een DNA-monster af 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.

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

Bel 085 - 486 22 22
bij (vermoeden van) wolvenschade



 

Hoe vraag ik een tegemoetkoming in schade aan?
U hoeft zelf geen tegemoetkoming aan te vragen. Op het taxatierapport vult de taxateur de
gegevens in over uw bedrijf. Maar ook de datum en het tijdstip waarop u de dode of gewonde
dieren heeft aangetroffen en de exacte vindplaats. Verder vult de taxateur gegevens over het
aantal dieren, geslacht, stamboek, leeftijd en functie. De taxateur stuurt dit naar BIJ12.

Er is een DNA-monster afgenomen, wat gebeurt daarmee?
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. Dit
onderzoek wordt maandelijks uitgevoerd. Zodra de uitslag bekend is, wordt u door BIJ12 per e-mail
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.

. 

Het taxatiebureau wacht nog op aanvullende informatie, zoals facturen van een dierenarts of
het destructiebedrijf. Stuur deze zo snel mogelijk door naar de taxateur. 
Er zijn gewonde of vermiste dieren, waardoor het taxatiebureau een wachttijd moet inbouwen
om alle informatie compleet te krijgen.

Voor welke kosten krijg ik een tegemoetkoming?
Wanneer de schade aan uw dieren wel veroorzaakt is door een wolf, of wanneer niet uit te sluiten is
dat het schade door een wolf betreft, 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 bij schapen
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.

Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?
Een uitbetaling kan 16 weken duren. BIJ12 handelt een melding af binnen 10 weken na ontvangst
van het taxatierapport. Het taxatiebureau levert een taxatierapport binnen 6 weken aan bij BIJ12.
Soms duurt dit langer, bijvoorbeeld vanwege de volgende redenen: 

De taxateur brengt namens BIJ12 alle schade in kaart.



 

Wat doe ik als een gewond dier alsnog overlijdt?
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 de taxateur.

Ik heb na het bezoek van de taxateur nog kosten gemaakt. Worden die vergoed?
Heeft u achteraf nog aanvullende kosten gemaakt, bijvoorbeeld dierenartskosten of hogere
destructiekosten, neem dan contact op met de taxateur.

Onderzoek van een schaap en eventuele sporen na mogelijke aanval van een wolf.

Ophokken van vee in een nachthok/kraal 
Plaatsen van wolfwerende afrasteringen 
Inzet van kuddebewakingshonden

Mijn dier was drachtig. Krijg ik dat ook vergoed?
Wanneer een dier drachtig was, wordt hiervoor een vergoeding in het schadebedrag meegenomen.

Hoe bescherm ik mijn dieren tegen een nieuwe aanval?
U kunt verschillende maatregelen nemen zoals: 

Kijk op de website bij12.nl/wolf voor de Faunaschade Preventiekit Wolf 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 verleent geen
subsidies voor de aanschaf van preventieve maatregelen. Provincies kunnen een subsidieregeling
beschikbaar stellen voor de aanschaf van preventieve maatregelen. Daarnaast heeft een aantal
provincies een wolvenconsulent aangesteld die u kan adviseren over het voorkomen van
wolvenschade. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw provincie.

Meer weten?
Stuur een e-mail naar wolf@mijnfaunazakenbij12.nl of kijk op bij12.nl/wolf voor meer
informatie over wolvenschade of het voorkomen daarvan.


