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Inleiding 
 

Dit document geeft een overzicht en beschrijving van de systemen die in de buurlanden van 
toepassing zijn wat betreft regeling van schadedossiers en schadepreventie met betrekking tot wolf.  
 

Besproken buurlanden  
 
De regelingen in de volgende buurlanden of -regio’s worden behandeld 

• Nederland: aangezien dit een bevoegdheid is van de provincies wordt het ook op niveau van 
de provincies behandeld; 

• Groothertogdom Luxemburg: behandeld op nationaal niveau 
• Frankrijk: behandeld op nationaal niveau; 
• Duitsland: aangezien dit een bevoegdheid is van de deelstaten, wordt het ook op niveau 

daarvan behandeld. 

 
Aanvullend op de algemene besprekingen wordt voor twee casussen (Frankrijk en de Duitse 
deelstaat Niedersachsen) meer in detail informatie gegeven over rolverdelingen tussen diverse 
overheidsniveaus enerzijds en tussen overheid en particuliere organisaties anderzijds. 

Best practices rond samenleven met grote carnivoren - een kader 
 
In opdracht van het ‘Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs’ van de 
Europese Commissie en op vraag van het PETI Comité werd een studie uitgevoerd naar het wettelijke 
kader en het huidige management van grote carnivoren (beer, wolf, lynx, veelvraat) in Europa 
(Fernández-Gil et al. 2018). Daarin worden ook de resultaten opgesomd van wetenschappelijke 
studies en Europese projecten rond de beste methoden voor samenleving met grote carnivoren. We 
sommen de belangrijkste bevindingen uit dit rapport hieronder op, omdat we het nuttig achten om 
de bevindingen verder in dit rapport te lezen in het licht van deze meest recente kennis over ‘best 
practices’. 

 
Belangrijkste bevindingen (Fernández-Gil et al. 2018, p.57) 

• Preventieve maatregelen zijn de meer rationele, effectieve, eerlijke en minst controversiële 
manier om wolfaanvallen op vee en andere schade te verminderen en te vermijden en op die 
manier het conflict te milderen.  

• Beheer- en stakeholderbeslissingen over populaties en individuen van grote carnivoren 
moeten gebaseerd zijn op ethische principes, biologische en sociale wetenschappen. 

• We stellen een alternatief beheermodel voor, gebaseerd op wetenschappelijke principes, die 
een strategie biedt van steun, sensibilisering en informatie voor verschillende 
belanghebbenden. 

 
Belangrijkste bevindingen inzake samenleven met wolf (Fernández-Gil et al. 2018, p.33) 

• De staat van instandhouding van wolf wordt beschouwd als slecht of onvoldoende in 9 van de 
17 EU landen waar gegevens beschikbaar zijn. 

• De wolf is een strikt beschermde soort in alle lidstaten, behalve Estland (waar de soort 
opgenomen is in Bijlage V van de Habitat Richtlijn), Letland (Bijlage V), Finland (Bijlage IV en 
V), Polen (Bijlage V), Slovakije (Bijlage II en V), Bulgarije (Bijlage II en V), de Griekse populatie 
ten noorden van 19° Noorderbreedte (Bijlage II, IV en V), de Finse populaties in de 
rendierregio’s (Bijlage IV en V) en ten noorden van de Douro rivier in Spanje (Bijlage II, IV en 
V).  
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• De conflicten tussen mens en wolf op Europees niveau gaan meestal over aanvallen op vee en 
competitie voor jachtwild.  

• Afschot van wolven (letaal beheer) heeft geen of weinig effect en zelfs onverwachte effecten 
op het minderen van wolf aanvallen op vee. 

• Het nemen van preventieve maatregelen en een bereidheid tot het veranderen van 
contraproductieve manieren van veehouderij lijken cruciaal te zijn voor lokale populaties om 
wolven te tolereren en er mee samen te leven, wanneer andere beheer maatregelen in voege 
zijn, zoals compensatieregelingen.  

 

Schaderegelingen - 4 variaties op een thema 
 
In Europa worden vier verschillende modellen met betrekking tot schadevergoeding gehanteerd 
(Schley et al. 2017):  

• Schadevergoeding in geval van bewezen schade door wolf (meest voorkomend) 
• Schadevergoeding in geval van bewezen schade en subsidies voor preventiemaatregelen (bv 

in Frankrijk en in Noorwegen) 
• Schadevergoeding in geval van bewezen schade, enkel indien reeds preventiemaatregelen 

genomen waren (bv in Toscane) 
• Schadevergoeding vóór het optreden van schade: vergoeding voor het risico (bv in Zweden)  
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Regelingen schadedossier 
 
 
In tabel 1 in bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de regelingen in de buurlanden met 
betrekking tot schadevergoeding in geval van schade door wolf. 

 

Algemene bevindingen 
 

• In al onze buurlanden wordt een vorm van schadevergoeding voorzien in geval van schade 
door wolven aan vee, met uitzondering van twee Duitse deelstaten: Bremen en Hessen, waar 
nog geen formele regeling bestaat.  

• In de meeste regio’s worden zowel professionele veehouders als hobbyboeren vergoed. 
Enkel in Frankrijk en 4 Duitse deelstaten (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Saarland), worden enkel professionele veehouders vergoed.   

• Directe kosten worden in alle regio’s met een regeling vergoed.  
• Indirecte schade wordt (in meer of mindere mate) vergoed in alle regio’s, met uitzondering 

van Baden-Württemberg. 
• Preventieve maatregelen zijn in 11 van de 14 Duitse deelstaten met een regeling verplicht 

wanneer er permanente vestiging van wolf in de regio is. Hetzelfde geldt voor alle 
Nederlandse provincies (concept wolvenplan 2018). In Luxemburg is preventie verplicht voor 
schapen en geitenkuddes na de derde aanval. In Frankrijk zijn preventieve maatregelen nog 
niet verplicht, maar er staat in het wolvenplan 2018-2023 beschreven dat dit progressief zal 
ingevoerd worden.  

 

Bijzonderheden per regio 
 

Frankrijk 
 
Voor Frankrijk zijn de bepalingen rond schadevergoeding en steun voor preventieve maatregelen te 
vinden in twee omzendbrieven (Buch & Gauthier 2011, Percheron 2013). Wat deze regelingen 
betreft, bevindt Frankrijk zich op moment van schrijven in een overgangsfase. Het vorige wolvenplan 
2013-2017 (Anoniem 2013), vervolg op het wolvenplan 2008-2012 (Anoniem 2008), is afgelopen en 
in het huidige wolvenplan 2018-2023 (Anoniem 2018a) worden een aantal wijzigingen aan de 
bestaande bepalingen voorzien. We sommen hieronder enkele vermeldenswaardige bijzonderheden 
op, aanvullend op de informatie in de reeds vermelde tabel.  
 
Voorwaarden toekenning schadevergoeding : 

• tot voor kort: zonder verplichting van preventieve maatregelen. Dat wordt gedifferentieerd 
per regio: afhankelijk van hoe lang wolven al in de regio aanwezig zijn, zullen preventieve 
maatregelen nu wel een voorwaarde voor uitkering van schadevergoeding worden.  

• Redenen hiervoor:  
o Enerzijds: als incentive om preventieve maatregelen te nemen  
o Anderzijds: Blijkbaar wordt dit ook gevraagd door de Europese Unie om 

concurrentievervalsing te vermijden. 
• Uitbetaling van schade gebeurt op basis van barema’s die voortaan op regelmatige basis 

zullen geupdate worden aan de evoluties van de marktprijzen. 
• Tot voor kort was er steeds een inspectie ter plaatse nodig door mensen opgeleid door het 

ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), maar een proefproject sinds 
2013 met ‘declaratieve schademelding’ werd positief geëvalueerd en zal veralgemeend 
worden. Het aantal schademeldingen is (in het proefproject) niet verhoogd en het spaart de 
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overheid én de veehouders veel tijd uit. De veehouders willen graag kunnen kiezen tussen 
beide systemen.  

 

Nederland 
 
Elke Nederlandse provincie is vanuit de Wet natuurbescherming zelfstandig verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het beleid voor de wolf. Omdat wolven grote afstanden afleggen en ook territoria zich 
niet aan provinciegrenzen hoeven te houden, bestaat er een interprovinciale samenwerking en 
beleidsuitvoering. Deze samenwerking verloopt via het Interprovinciaal overleg (IPO), gezamenlijke 
uitvoeringstaken zijn belegd bij BIJ12, de uitvoerings- en ondersteuningsorganisatie voor de 12 
provincies op het gebied van onder andere natuurbeleid (Vlasveld et al. 2018). 
Het operationeel draaiboek wolf (2016) en in de toekomst het interprovinciaal wolvenplan (2019) 
geeft richting aan gezamenlijke beleidsuitvoering van provinciale taken rondom wolf en vormt de 
basis voor provincies om beleid formeel te verankeren in bijvoorbeeld verordeningen of 
beleidsregels (Anoniem 2016). In de praktijk zijn de beleidsregels wat betreft tegemoetkoming van 
schade door wolf op dit ogenblik voor alle provincies gelijk. 
 
In de beleidsregels van alle provincies wordt bepaald dat onder voorwaarden een tegemoetkoming 
verleend kan worden voor schade veroorzaakt door wolf aan bedrijfsmatig gehouden 
landbouwhuisdieren. In het geval van aangetoonde schade door een zwervende wolf wordt er een 
uitzondering gemaakt op de eis van bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren. Er kunnen ook 
tegemoetkomingen worden verstrekt bij niet-bedrijfsmatig gehouden schapen en geiten.  
Op de provincie Noord-Holland na, vermelden alle provincies in hun beleidsregels dat de aanspraak 
op tegemoetkoming voor niet-bedrijfsmatig gehouden schapen en geiten vervalt van zodra er sprake 
is van een territoriaal wolvenpaar in Nederland. In het geval van een territoriaal wolvenpaar in 
Nederland wordt deze beleidsregel ingetrokken. 
In de eerste fase (enkel zwervende wolven) wordt geen eigen risico ingehouden op de 
tegemoetkoming. Het behandelbedrag wordt niet aangerekend indien deskundigen van het 
wolvenmeldpunt (zowel professionele en vrijwillige wolvenexperts) op voorhand niet uitsluiten dat 
de schade veroorzaakt werd door wolf, ook als later een andere doodsoorzaak wordt vastgesteld. 
Het behandelbedrag kan teruggevorderd worden wanneer ondanks negatieve beoordeling door 
deskundigen van het wolvenmeldpunt alsnog blijkt dat de schade door wolf veroorzaakt is. 
 
Enkel directe schade wordt vergoed, naast schade door dode dieren worden veterinaire kosten hier 
ook toe gerekend. 
 
Gezien het toenemende aantal zwervende wolven en het territoriale gedrag van enkele wolven in 
Nederland, werd midden 2018 de actualisatie en uitbreiding van het bestaande interprovinciaal 
wolvenplan opgestart (Vlasveld et al. 2018).  
Dit wolvenplan zal betrekking hebben op 4 fasen: 
 
-fase 1: er bevindt zich (af en toe) een zwervende wolf in Nederland; 
-fase 2: er bevindt zich een territoriale wolf in Nederland; 
-fase 3: er bevindt zich een territoriaal wolvenpaar in Nederland; 
-fase 4: er bevindt zich een territoriaal wolvenpaar met jongen in Nederland. 
 
Uitgave van de definitieve versie wordt voorzien eind januari 2019. Hieronder worden reeds enkele 
relevante toevoegingen, wat schaderegeling betreft, uit het voorlopige nieuwe wolvenplan (17-10-
2018) weergegeven. 
 
Het interprovinciaal wolvenplan (2019) maakt een onderscheid tussen tegemoetkomingen voor 
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schade door zwervende wolven en territoriale wolven. 
Bij schade door zwervende wolven wordt eigen risico, noch behandelbedrag afgehouden. Gezien de 
onvoorspelbaarheid van schade zijn preventieve maatregelen geen vereiste om een tegemoetkoming 
te verkrijgen. Voorrij- en afvoerkosten van een kadaver naar een destructiebedrijf wordt ook als 
directe schade beschouwd en wordt als dusdanig ook meegerekend in de taxatie. Niet-bedrijfsmatig 
gehouden schapen en geiten komen nog steeds in aanmerking voor de schaderegeling. 
 
Wanneer op basis van monitoring criteria sprake is van een wolventerritorium treedt er een nieuwe 
situatie op. De kans op schade wordt nu voorzienbaar. In overleg met wolvendeskundigen wordt een 
inschatting van het beïnvloedingsgebied van het wolventerritorium opgemaakt. Een gebied wordt 
afgebakend op de gemeentegrenzen. Hierbinnen dienen dierhouders preventieve maatregelen te 
treffen. Tot 1 januari 2022 wordt een overgangsfase voorzien, nadien kan verstrekken van 
tegemoetkomingen in de schade door wolven worden getoetst aan het feitelijke toepassen van de 
maatregelen. In deze overgangsfase worden tegemoetkomingen voor schade verstrekt aan zowel 
hobby- als beroepsdierhouders. Deze periode zal worden gebruikt om dierhouders voor te bereiden 
op de komst van de wolf en ervaring op te doen met eventuele gebiedsgerichte preventieplannen. 
 

 

Groothertogdom Luxemburg 
 
Voor het Groothertogdom Luxemburg worden alle bepalingen rond schadevergoeding en steun voor 
maatregelen om wolvenschade te vermijden klaar en duidelijk beschreven in het nationaal 
wolvenplan (Schley 2017).  

 

Duitsland 
 
Voor Duitsland is een goed overzichtsdocument beschikbaar (Reinhardt & Kluth 2016) waarin 
regelingen met betrekking tot schadevergoeding en steun voor preventiemaatregelen per deelstaat 
opgesomd staan. Recente wijzigingen in het beleid rond wolf werden toegevoegd. De meest recente 
beleidsdocumenten van de deelstaten rond wolf werden geconsulteerd via: 
https://www.dbb-wolf.de/Wolfsmanagement/bundeslaender/links-zu-laender-webseiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dbb-wolf.de/Wolfsmanagement/bundeslaender/links-zu-laender-webseiten
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Regelingen schadepreventie 
 
In tabel 2 in bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de regelingen in de buurlanden met 
betrekking tot steun voor maatregelen ter preventie van schade door wolf. 

 

Algemene bevindingen 

 
• In alle bestudeerde regio’s worden maatregelen ter preventie van schade door wolf in zekere 

mate financieel ondersteund, met uitzondering van 5 Duitse deelstaten waar geen algemene 
regeling hiervoor is (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen en de hanzesteden Hamburg en 
Hessen). 

• In Frankrijk en Nederland kunnen enkel professionele veehouders beroep doen op steun 
voor preventiemaatregelen. In het Groothertogdom Luxemburg kunnen zowel professionele 
als hobby veehouders financiële steun krijgen voor preventiemaatregelen. In Duitsland geldt 
dat ook voor de meerderheid van de deelstaten: in 10 deelstaten kunnen beide steun krijgen, 
in 2 deelstaten enkel professionele veehouders of in bijberoep (in de overige 4 deelstaten is 
geen steun voor preventiemaatregelen voorzien). 

• Steun voor preventiemaatregelen wordt in alle regio’s met zo’n regeling voorzien voor 
schapen en geiten. Voor andere dieren (runderen, paarden, alpaca’s, gekweekt wild, …) 
verschillen de voorwaarden van regio tot regio. 

• Hoe langer de wolven aanwezig zijn, hoe hoger het gesubsidieerde aandeel in de kosten. In 
Nederland wordt maximaal 50% gesubsidieerd (concept wolvenplan 2019), in Luxemburg tot 
75%, in Frankrijk 80% en in Duitsland 75 tot 100%. Het gesubsidieerde aandeel verschilt vaak 
afhankelijk van het type preventiemaatregel.  

• De maatregelen die gesubsidieerd worden zijn sterk verschillend van regio tot regio. Het gaat 
onder meer over: 

o (elektrische) omheiningen 
o kuddebeschermingshonden 
o herders (loon) 
o kwetsbaarheidsanalyse 
o bescherming tegen ondergraving raster 

• Naast financiële tegemoetkoming worden ook in verschillende regio’s mobiele noodrasters 
uitgeleend. 
 
 

Bijzonderheden per regio 
 
Frankrijk 

 
De financiering van maatregelen ter preventie van schade door wolven wordt gedragen door het 
‘Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation’ (MAA) en het ‘Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural’ (FEADER) tot een hoogte van 80%. De overige 20% is ten laste van de 
veehouders. Er wordt hiervoor gewerkt met jaarlijkse contracten. Er zijn 5 mogelijke maatregelen 
subsidieerbaar ter bescherming van vee:  

• mobiele elektrische omheiningen om kuddes te hergroeperen (80% gesubsidieerd) 
• kuddebeschermingshonden, aankoop en onderhoud (80%, gedragstesten 100%) 
• vaste elektrische omheining (80%) 
• meer herders (80% → 100%) 
• kwetsbaarheidsanalyse (100%) 



 

9 

Wat subsidieerbaar is hangt af van de kans op predatie:  
• cirkel 1: zone (gemeentes) waarin predatie voorgevallen is in de twee afgelopen jaren: alle 

maatregelen subsidieerbaar 
• cirkel 2: zone aansluitend op cirkel 1 waar predatie door wolf mogelijk is in het lopende jaar: 

alles subsidieerbaar behalve versterkte bewaking en analyse van kwetsbaarheid.  
Het wolfactieplan 2018-2023 voorziet een actie om met de Europese Commissie te onderhandelen 
over 100% subsidiëring van de preventiemaatregel ‘herder in dienstverband’ (p.23). Deze maatregel 
blijkt erg effectief te zijn en heeft ook een positieve invloed op de bewegingen van de kuddes en 
daarmee ook op de ontwikkeling van het landschap.  
Verder wordt ook een technische begeleiding voorzien die ook voor 100% zou gesubsidieerd worden.  
De impact op runderen blijft beperkt, maar het gebeurt. Noodkredieten kunnen daarom voorzien 
worden voor locaties waar preventieve maatregelen nodig blijken om runderen te beschermen.  
 
Het Franse wolvenplan 2018-2023 voorziet verder volgende acties rond schadepreventie: 

• oprichten technisch netwerk rond beschermingshonden om de veehouders te kunnen 
bijstaan met de nodige technische kennis.  

• oprichten observatorium voor effectiviteit van beschermingsmaatregelen + kenniscentrum 
• individuele technische bijstand (bv cursussen) voor veehouders om zich aan te passen aan de 

nieuwe omstandigheden, 100% gefinancierd, met een maximum van €2000 voor de duur van 
programma van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.  

• speciale technische omkadering voor veehouders die nog maar net geconfronteerd werden 
met aanvallen door wolf: een ploeg gericht op het opzetten van preventieve maatregelen 
(eerst in pilootproject, nadien uitbreiden indien gunstig). 

• Mobiel professioneel noodinterventieteam/systeem om veehouders bij te staan bij aanval 
(rest van de tijd bij opzet preventieve maatregelen): herders met ervaring in beveiligen van 
situatie tegen verdere wolfaanvallen, + honden + nodige materiaal incl. transport. 

• Experimenten voor innovatie in preventie van aanvallen. 
o Diverse experimenten gedaan in verleden met allerlei afschrikkingsmiddelen, maar 

alle op zijn best een effect op korte of middellange termijn (p.31). 
o Geplande experimenten: 

▪ elektrificatie van omheiningen type ursus 
▪ omheiningen van 3m hoog om kuddes ‘s nachts in veiligheid te brengen 

zodat herder/veehouder ‘s nachts gerust kan slapen 
▪ markeren van terrein met uitwerpselen van wolvenroedels van ver weg om 

te simuleren dat ze aanwezig zijn 
▪ beschermingshonden 
▪ specifieke niet-lethale wapens (buiten de beschermde zones) 

• Wetenschappelijk onderzoek naar de ethologie van wolven in omgeving met veel 
veehouderij. 

• De aantrekkelijkheid van en de erkenning voor het beroep van herder opwaarderen. 
• Regionale hulpsystemen voor herdersmateriaal (waterbronnen, schuilhutten, …) aanpassen 

om de bescherming van kuddes te optimaliseren in samenwerking met de lokale 
autoriteiten. 

• Bescherming van de kuddes versterken in de kernregio’s met veel wolfaanvallen (2013-2016: 
60% van de aanvallen in 15% van de gebieden en 3% van de veehouders krijgen 30% van de 
aanvallen te verduren) → verplichting preventieve maatregelen. 

• Controle of beschermingsmaatregelen uitgevoerd worden zoals contractueel vastgelegd 
zodat hun effectiviteit kan gegarandeerd worden op het verwachte niveau. 
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Nederland 

Het operationele draaiboek wolf (2016) vermeldt het belang van preventieve middelen voor het 
beschermen van veehouders tegen schade door wolf. In de eerste fase worden geen preventieve 
maatregelen verplicht gesteld om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van het 
faunafonds. Naast het ter beschikking stellen van informatie over preventieve maatregelen, wordt 
geen verdere ondersteuning voorzien. 

 
De conceptversie van het nieuw interprovinciaal wolvenplan (2018), dat eind januari 2019 
goedgekeurd wordt, bevat enkele voorlopige regelingen rond steun voor preventieve maatregelen. 
Zoals reeds aangegeven zijn deze nog niet definitief, maar geven ze aan welke richting het nieuwe 
beleid uitgaat. Steun voor preventie wordt door de provincies als manier gezien om schade te 
verminderen en specialisatie door wolven op vee te vermijden, maar tevens als actieve 
soortenbescherming, aangezien het ondersteunen van preventie significant bijdraagt aan het 
vergroten van het maatschappelijk draagvlak (Karlsson & Sjöström 2011). 
Deze versie van het nieuw interprovinciaal wolvenplan voorziet volgend beleid rond 
schadepreventie: 

• Provincies kunnen op vrijwillige basis dierhouders ondersteunen door bijvoorbeeld tijdelijke 
preventieve middelen uit te lenen om een herhalingsaanval op korte termijn te verkleinen; 

• Provincies hebben de mogelijkheid om in vastgestelde wolventerritoria pilootprojecten te 
starten voor een bijdrage in het gebruik van preventieve middelen op basis van een 
gebiedsgericht schadepreventieplan; 

• Provinciale Staten beslist over het beschikbaar stellen van middelen; 
• Een wolventerritorium wordt op basis van monitoringscriteria vastgesteld, een regio wordt 

afgebakend op gemeentegrenzen waarin een schadepreventieplan kan opgesteld worden; 
• De provincie is faciliterend in een gebiedsproces met de betrokken stakeholders en kan 

vooraf nadere eisen aan het plan stellen. Maar de sector/veehouder dient initiatief te nemen 
om zich voor een dergelijk plan te organiseren; 

• Samen wordt een schadepreventieplan opgesteld waarin risicolocaties en -bedrijven in beeld 
worden gebracht en waarin een vereist maatregelenpakket wordt vastgesteld; 

• Per locatie en bedrijf maatwerkaanpak die beste en mogelijke preventieve maatregelen 
aangeeft (van omrastering of kuddewaakhonden tot nauwelijks maatregelen mogelijk); 

• Een schadepreventieplan reikt niet verder dan de mogelijke inzet van preventieve middelen; 
• De subsidie heeft alleen betrekking op eenmalige investeringen van maximaal 50% van de 

directe kosten voor technische voorzieningen; 
• Op de subsidie zijn de de-minimis voorwaarden van toepassing; 
• Hobbydierhouders worden geacht de kosten van preventieve maatregelen zelf te kunnen 

dragen; 
• Tot 1 januari 2022 wordt een overgangsfase voorzien, nadien kan verstrekken van 

tegemoetkomingen in de schade door wolven worden getoetst aan het feitelijke toepassen 
van preventieve maatregelen (zie Regeling schadedossiers - Nederland). 
 

Groothertogdom Luxemburg 

 
Voor het Groothertogdom Luxemburg worden alle bepalingen rond schadevergoeding en steun voor 
maatregelen om wolvenschade te vermijden klaar en duidelijk beschreven in het nationaal 
wolvenplan (Schley 2017).  
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Duitsland 

 
Voor Duitsland is een goed overzichtsdocument beschikbaar (Reinhardt & Kluth 2016) waarin 
regelingen met betrekking tot schadevergoeding en steun voor preventiemaatregelen per deelstaat 
opgesomd staan. Recente wijzigingen in het beleid rond wolf werden toegevoegd. De meest recente 
beleidsdocumenten van de deelstaten rond wolf werden geconsulteerd via:  
https://www.dbb-wolf.de/Wolfsmanagement/bundeslaender/links-zu-laender-webseiten 

 

 

Europese wetgeving staatssteun 
 
In diverse wolvenmanagementplannen en rapporten wordt melding gemaakt van Europese 
regelgeving rond staatssteun en concurrentievervalsing (‘de-minimissteun’). Daardoor wordt in 
sommige regio’s een maximumvergoeding vermeld voor professionele veehouders (bv. Sachsen) of 
werd het als actie opgenomen om met de Europese Commissie te onderhandelen over 100% 
overheidssteun voor bepaalde preventiemaatregelen (bv Frans wolvenplan 2018-2023, p.23).  
Recent is de Europese regelgeving hieromtrent echter aangepast waardoor 100% tegemoetkoming 
voor schade veroorzaakt door wolf en voor preventieve maatregelen toegestaan is (Anoniem 2018b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dbb-wolf.de/Wolfsmanagement/bundeslaender/links-zu-laender-webseiten
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Casussen lokale organisatie en samenwerking 
 
Aanvullend op bovenstaande samenvattingen bespreken we hieronder nog twee casussen (2 landen 
provincies en of deelstaten) waarvoor meer in detail informatie gegeven wordt over de rolverdeling 
tussen de verschillende overheidsniveaus (nationaal, regionaal, lokaal) en tussen overheid enerzijds 
en particuliere organisaties anderzijds. 

 

Frankrijk 
 

Rolverdeling tussen de verschillende overheidsniveaus 
 
Het vorige Frans Wolvenplan (2013-2017) werd opgesteld door het ‘Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire’ (MTES) en het ‘Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation’ (MAA). 
 
De ‘Groupe National Loup’ (GNL) werd opgericht als nationaal forum voor uitwisselingen tussen de 
diverse organisaties bezig met wolf. De samenstelling hiervan evolueerde door de jaren. 
Voorbereidende werken voor een vervolgwolvenplan (2018-2023) en de daarvoor uit te werken 
vernieuwingspistes bleken stimulerend te werken op de deelname hieraan en de informatie-
uitwisseling. 
 
De lokale diensten van het MTES en MAA zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
wolvenplan op lokaal niveau. De ‘interregionale’ technische coördinatie van het wolvenplan wordt 
verzorgd door de prefect van de regio Auvergne-Rhône-Alpes, waar de kern van de wolvenpopulatie 
in Frankrijk zich bevindt. Frankrijk telt 18 regio’s (régions), onderverdeeld in 101 departementen 
(départements) vergelijkbaar met de provincies in Vlaanderen. Deze prefect is het aanspreekpunt 
geworden voor de ministers en prefecten van andere regio’s voor alle vragen over wolf.  
 
De technische ondersteuning van de coördinerende prefect (van de regio Auvergne-Rhône-Alpes) 
wordt verzorgd door de regionale divisies in zijn regio van de MTES en de MAA, respectievelijk de 
‘Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement’ (DREAL) en de 
‘Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt’ (DRAAF). 

• DREAL Auvergne-Rhône-Alpes is verantwoordelijk voor 
o coördinatie van de schadevergoedingen voor schade aangericht door wolf op kuddes 

vee 
o interventies op de populatie wolven 
o communicatie 

• DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes is verantwoordelijk voor 
o coördinatie van de preventiemaatregelen om de kuddes vee te beschermen 

 
In de verschillende departementen (provincies) zijn de prefecten (ook het hoofd van een 
departement wordt ‘préfet’ genoemd) verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende 
aspecten van het wolvenplan. Zij vertrouwen daarvoor op de ‘Direction départementale des 
Territoires (et de la Mer)’ DDT(M). 

 
De departementale diensten van het ‘Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage’ (ONCFS) 
staan in voor  

• de biologische monitoring van de wolvenpopulatie  
• de meerderheid van de schadevaststellingen op het terrein 
• technische coördinatie en opleiding ivm afschot van wolven (diverse types operaties) 
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De Nationale Parken (Parc national) en de Regionale Natuurparken (Parc naturel régional) zijn de 
uitgelezen regio’s voor experimenten rond preventieve maatregelen om schade te vermijden, maar 
ook voor de wetenschappelijke biologische opvolging van de wolf. Hier wordt kennis verzameld die 
elders ingezet kan worden. 

 

(Samenwerkingen met) particuliere organisaties 

 
Het wolvenactieplan 2018-2023 vermeldt geen expliciete samenwerkingen tussen overheid en 
particuliere organisaties in de uitvoering van het wolvenplan. Hier en daar wordt vaag verwezen naar 
een sector voor het uitvoeren van bepaalde acties in het plan.  
 
Réseau loup - lynx, ONCFS 
Het ‘Réseau loup - lynx’ (wolven en lynxen netwerk) is een netwerk van zo’n 3500 correspondenten 
onder coördinatie van het ONCFS. 70% van deze correspondenten zijn professionelen (van diverse 
organisaties), de overige 30% zijn particulieren. Deze correspondenten hebben een opleiding 
gekregen van het ONCFS in het herkennen van sporen van wolf en lynx. Ze zorgen via een actieve en 
een passieve methodiek voor het monitoren van wolf en lynx aanwezigheid en aantallen (aantal 
roedels) in Frankrijk. De passieve monitoring bestaat het uit het checken van sporen of 
waarnemingen die gemeld worden. Er wordt een standaardformulier ingevuld dat opgestuurd wordt 
naar het ONCFS. Het ONCFS centraliseert en controleert alle waarnemingen en doet de rapportage 
en de verspreiding van de resultaten (Bulletin du Réseau loup - lynx). De actieve monitoring wordt 
uitgevoerd volgens een systematische methodiek (sporen zoeken, huilen afspelen, …).  
http://www.oncfs.gouv.fr/Le-Reseau-Loup-Lynx-ru100  
 
FERUS PastoraLoup 
Er zijn uiteraard diverse particuliere organisaties bezig met het thema wolf en de invloed ervan op de 
veehouderij, zowel vanuit de natuurbeschermingssector als vanuit de landbouwsector. PastoraLoup 
is bijvoorbeeld een initiatief van FERUS, een organisatie die zich bezighoudt met de bescherming van 
de grote carnivoren in Frankrijk. Via PastoraLoup worden vrijwilligers die willen helpen met 
kuddebescherming in contact gebracht met geïnteresseerde veehouders.  
https://www.ferus.fr/benevolat/pastoraloup  
 
Collectif des Associations pour la Protection du Loup en France (CAP Loup) 
Diverse natuurorganisaties hebben zich verenigd in een initiatief ter bescherming van de wolf: CAP 
Loup.  
http://www.cap-loup.fr/  
 
 
 

Duitsland – Niedersachsen 
 
In Duitsland zijn de Bundesländer of deelstaten verantwoordelijk voor het beleid rond wolf en zijn ze 
verplicht, onder de EU habitatrichtlijn en de federale natuurbeschermingswet, om de wolf te 
beschermen en zijn voortbestaan op lange termijn te garanderen. 
 
Sinds 2007, na de eerste waarneming van wolf in Niedersachsen, is het departement NLWKN 
(Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) verantwoordelijk 
voor taken rond wolf in de deelstaat. Inmiddels (december 2018) bevinden zich in Niedersachsen 21 
wolvenroedels, 2 koppels en 1 territoriale solitaire wolf (www.wolfsmonitoring.com). 

http://www.oncfs.gouv.fr/Le-Reseau-Loup-Lynx-ru100
https://www.ferus.fr/benevolat/pastoraloup
http://www.cap-loup.fr/
http://www.wolfsmonitoring.com/
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Het ‘Wolfsbüro’ 
Het beleid rond wolf werd in Niedersachsen verder uitgebouwd, met in 2015 de oprichting van het 
‘Wolfsbüro’ binnen het NLWKN. 
 
Het Wolfsbüro behandelt alle maatregelen rond wolf in Niedersachsen, zoals het verwerken van 
schadecompensatieaanvragen en uitbetalingen, en het regelen van de tegemoetkomingen voor het 
plaatsen van preventieve maatregelen. Het Wolfsbüro dient ook als centraal contactpunt voor het 
adviseren van burgers en veehouders en is betrokken bij communicatie naar het publiek. Het 
Wolfsbüro werkt namens het ministerie van leefmilieu samen met verschillende autoriteiten, de 
kamer van landbouw, de jachtverenigingen, de wolvenadviseurs en erkende 
wolfbeschermingscentra. 

 
Overzicht van de voornaamste taken van het Wolfsbüro: 
Veehouder- en kuddebescherming: 

• Uitvoeren van genetische analyses na schade door wolf (voor compensatie en monitoring); 
• bepalen schade al dan niet door wolf; 
• uitbetalen schadetegemoetkoming ; 
• adviesverlening rond preventieve maatregelen en kuddebescherming; 
• verwerken van aanvragen tot het verkrijgen van steun voor het plaatsen van preventieve 

maatregelen. 

 
Wolf management en monitoring: 

• Opvolgen van wolvenpopulatie en -gedrag; 
• EU en federale rapportageverplichtingen uitvoeren; 
• DNA-data verzamelen en verwerken (opvolgen van oorsprong en migratie, onder meer om 

geruchten rond herintroductie te ontkrachten); 
• ontwerp en planning beleid en indien nodig uitvoeren van beheersmaatregelen (zendering 

en afschrikken van ‘probleemwolven’, in regel door derde partij); 
• verlenen van ontheffing soortenbeschermingswet; 
• bijdragen aan verdere uitwerking van het ‘Wolfskonzept’ en technische ondersteuning van 

de werkgroep wolf (platform rond wolf met alle relevante actoren). 
 

Informatie en public relations  
• Wolfsbüro is beschikbaar als gespecialiseerd adviescentrum voor inwoners en autoriteiten; 
• ontwikkelen van informatiemateriaal voor het publiek, organiseren van lezingen en 

informatie events; 
• bijdragen in de training van de wolvenadviseurs van Niedersächsen. 

 
 

Wolvenadviseurs in Niedersächsen 
Sinds 2008 leven er terug wolven in Niedersachsen. Hierdoor kunnen overal en op elk moment in de 
deelstaat terug wolven opduiken. Om de bevolking terug te leren samenleven met de wolf werd een 
groep wolvenadviseurs opgeleid (inmiddels meer dan 100). Deze zijn verspreid over de deelstaat en 
adviseren en ondersteunen geïnteresseerde inwoners op vrijwillige basis. De wolvenadviseurs 
verzamelen ook de waarnemingen om meer klaarheid te krijgen over de verspreiding van de wolf. 
Wolvenadviseurs staan in voor het ter plaatse documenteren van schadegevallen en het rapporteren 
hierover aan het Wolfsbüro.  
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Samenwerking met particuliere organisaties 
 
Landesjägerschaft Niedersachsen 
In samenwerking met het Wolfsbüro en de Alfred Töpfer Academie voor natuurbescherming worden 
wolvenadviseurs geselecteerd, opgeleid en diens activiteiten gecoördineerd door de jachtvereniging 
van Niedersachsen. De jachtvereninging is officieel verantwoordelijk voor het monitoren van de wolf 
in Niedersachsen, met wetenschappelijke ondersteuning van het LNWKN.  
Meer informatie op: www.wolfsmonitoring.com en www.lj.de  
 
Herdenschutz Niedersachsen project 
De wolvenpopulatie en dientengevolge ook de schade zijn de laatste jaren toegenomen in 
Niedersachsen. Dit vormt een gevaar voor de acceptatie voor de wolf. Daarom werd in maart 2017 
het project Herdenschutz Niedersachsen gelanceerd door natuurvereniging NABU, ondersteund door 
de overheidsstichtingen DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) en ‘Bingo Umweltstiftung 
Niedersachsen’. Het project heeft als doel: het opleiden van vrijwilligers, om praktische en snelle 
hulp te kunnen bieden aan veehouders en om meer inzicht te krijgen in de interactie tussen wolven, 
vee en mensen in dichtbevolkte regio’s. Op het terrein zullen de vrijwilligers de specifieke nood aan 
preventieve maatregelen analyseren en samen met de veehouder zoeken naar werkbare 
oplossingen. Deze kunnen dan samen met vrijwilligers geïmplementeerd worden. Controle en 
onderhoud van de preventieve maatregelen gedurende het jaar zullen ook worden ondersteund 
door de vrijwilligers. Het project zal informatie en verdere opleidingen rond 
kuddebeschermingsmaatregelen voorzien. 
Het project verloopt tevens in samenwerking met het Wolfsbüro van NLWKN. 
 
Meer informatie op: http://www.herdenschutz-niedersachsen.de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wolfsmonitoring.com/
http://www.lj.de/
http://www.herdenschutz-niedersachsen.de/
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Contactgegevens 
 

Groothertogdom 
Luxemburg 

ADMINISTRATION DE LA NATURE 
ET DES FORÊTS / NATURVERWALTUNG 
81 Avenue de la Gare 
L-9233 Diekirch 
Tél. : +352 40 22 01-1 
Courriel : wolf@anf.etat.lu 

Frankrijk Ministère de la Transition écologique et solidaire 
Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature 
92055 La Défense Cedex 
Tél. 33 (0)1 40 81 21 22 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr 
 

 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
Direction générale des Politiques agricole, agroalimentaire et des 
territoires 
3 rue Barbet de Jouy 
75349 Paris 07 SP 
Tél. 33 (0)1 49 55 48 80 
www.agriculture.gouv.fr 

Duitsland Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes 
zum Thema Wolf 
Bundesamt für Naturschutz 
Konstantinstr. 110  
53179 Bonn 
Tel: +49(0)228 / 8491-0 
www.dbb-wolf.de 
www.bfn.de 
 
Contactgegevens per deelstaat: 
www.dbb-
wolf.de/Wolfsmanagement/bundeslaender/ansprechpartner 

Nederland Unit Faunazaken - BIJ12 
Leidseveer 2 
3511 SB Utrecht 
Tel.: +31(0)85 486 22 22 
www.bij12.nl 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dbb-wolf.de/
http://www.bfn.de/
http://www.bij12.nl/
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Bijlage 1: Overzicht schaderegeling per land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1a: Schaderegeling per land

Land Schaderegeling

aanwezig (ja/nee)

Wie kan schaderegeling aanvragen? 

bedrijfmatige/niet-bedrijfmatige 

dierhouder

 Voor welke betrokken diersoorten/categorieën? Directe schade Vervolgschade regeling? 

Luxemburg ja beide
animaux d'élevage' (waarde + vervolgschade), 

jachthonden (enkel dierenartskosten tot €4000).
Ja ja

Frankrijk ja

in principe enkel professionele 

veehouder, maar lokale overheid 

kan beslissen om systeem van 

schadevergoeding uit te breiden 

naar eender welke veehouder 

(fysisch of rechtspersoon). 

schapen, geiten, runderen, paarden, ezels, honden, maar 

ook schade aan omheining, veeartskosten
ja (incl verdwenen dieren) ja

Nederland ja

beide, ook schade aangericht door 

de wolf aan hobbymatig gehouden 

schapen en geiten komt in 

aanmerking voor een 

tegemoetkoming (i)

landbouwhuisdieren
Ja, op basis van taxatierapport: 100 

% marktwaarde

80% dierenartskosten, met maximum marktwaarde 

van het dier. Bij nadien overlijden door wolf 

tegemoetkoming maximaal 2 maal de 

marktwaarde. 

Drenthe " " " " "

Flevoland " " " " "

Friesland " " " " "

Gelderland " " " " "

Groningen " " " " "

Limburg " " " " "

Noord-Brabant " " " " "

Noord-Holland " " " " "

Overijssel " " " " "

Utrecht " " " " "

Zeeland " " " " "

Zuid-Holland " " " " "



Tabel 1a: Schaderegeling per land (vervolg)

Land Schaderegeling

aanwezig (ja/nee)

Wie kan schaderegeling aanvragen? 

bedrijfmatige/niet-bedrijfmatige 

dierhouder

 Voor welke betrokken diersoorten/categorieën? Directe schade Vervolgschade regeling? 

Duitsland

Baden-Württemberg ja veehouders
schapen, geiten, gekweekt wild, runderen, paarden, 

ezels, muildieren, muilezels, 'werkhonden'

Voor schapen, geiten en runderen 

marktwaarde, of vervangwaarde 

indien waarde hoger dan 

marktwaarde (fokdieren). Voor 

gekweekt wild, paarden, ezels, 

muildieren en muilezels, tevens 

marktwaarde of vervangwaarde, 

maar niet hoger dan in 

'epidemiewet' vastgelegde waarden. 

Voor werkhonden dienen eigenaars 

zelf expertiserapport voor te leggen.

nee

Bayern ja
veehouders en eigenaars van 

werkhonden

schapen, geiten, geiten, runderen, paarden, ezels, 

muildieren en muilezels, bijen, neerhofdieren, Alpaca's, 

lama's, struisvogel, emoes, nandoes, werkhonden. 

Schade aan alpaca's, lama's en struisvogels wordt 

gecompenseerd wanneer zij voor een agrarische doel 

worden gehouden. Bij honden dienen het werkhoden te 

zijn die gebruikt worden in de veeteelt 

(kuddebescherming, hoeden of drijven).

Ja, op basis van taxatierapport door 

Bayerse overheid: 100 % 

marktwaarde

Veterinaire kosten tot maximaal 35 euro per geval. 

Eigendomschade tot maximaal 500 euro per geval 

(uitzonderingen mogelijk). Vergoeding voor 

zoektocht naar vermiste dieren (18 €/u), mag 

waarde vermist of gedood dier niet overstijgen 

(max 300 euro per geval).

Berlin ja beide alle
Ja, op basis van taxatierapport: 100 

% marktwaarde
veterinaire kosten, opruimen kadavers

Brandenburg ja beide alle
Ja, op basis van taxatierapport: 100 

% marktwaarde
veterinaire kosten, opruimen kadavers

Bremen voorlopig geen regeling - - - -

Hamburg ja beide alle
Ja, op basis van taxatierapport: 100 

% marktwaarde
veterinaire kosten

Hessen

Geen bestaande regeling, 

indien nodig per geval 

besluit

- - - -



Tabel 1a: Schaderegeling per land (vervolg)

Land Schaderegeling

aanwezig (ja/nee)

Wie kan schaderegeling aanvragen? 

bedrijfmatige/niet-bedrijfmatige 

dierhouder

 Voor welke betrokken diersoorten/categorieën? Directe schade Vervolgschade regeling? 

Duitsland

Mecklenburg-Vorpommern ja beide
alle, indien de wolf als oorzaak niet uitgesloten kan 

worden

Ja, op basis van taxatierapport: 100 

% marktwaarde

ja, opruiming van karkassen, inclusief 

transportkosten, veterinaire kosten (tot maximaal 

marktwaarde dier), kosten voor de beoordeling van 

de schade door een erkende deskundige tot een 

hoogte van 500 €

Niedersachsen ja beide
schapen, geiten, rundvee, paarden, jacht- en 

herdershonden, kuddebewaakdieren

Ja, op basis van taxatierapport: 100 

% marktwaarde

ja, opruiming karkassen (80%), veterinaire kosten 

(80%) tot maximaal het bedrag van de respectieve 

dierwaarde inclusief kosten van de medicijnen, 

verliezen als gevolg van abortus/miskraam.

Nordrhein-Westfalen ja biede
Vee en huisdieren, met inbegrip van jacht-, herders- en 

kuddebewaakhonden

Ja, op basis van taxatierapport: 100 

% marktwaarde (ook verliezen door 

abortus/miskraam)

ja, veterinaire kosten en kosten voor 

geneesmiddelen, kosten voor opruiming van 

karkassen inclusief transport, verliezen door 

abortus/miskraam, materiële schade aan 

omheiningen en andere beschermingsmaatregelen, 

onderzoekskosten van het chemisch en veterinair 

onderzoeksbureau.

Rheinland-Pfalz ja
veehouders en eigenaars van werk- 

en jachthonden (?)
landbouwhuisdieren

ja op basis van barema's met vaste 

prijzen van de Dierziektenkas.
ja (hekken, afvoer en verwerking kadavers, ...)

Saarland ja enkel veehouders (?)
schapen, geiten, gekweekt wild en werkhonden. 

Situationele uitbreiding is mogelijk.

ja op basis van barema's met vaste 

prijzen van de Dierziektenkas.

ja, opruiming van kadavers, veterinaire kosten, 

schade aan omheiningen door inbreuk.

Sachsen ja beide (?) alle

hobbyboeren: gemiddelde 

marktwaarde. Professionele kwekers: 

daadwerkelijke waarde op basis van 

jaarafrekening.

ja, opruiming van kadavers, veterinaire kosten (tot 

maximaal de marktwaarde van het dier), schade 

aan weiland door inbreuk. (maar niet voor de extra 

benodigde tijd)

Sachsen-Anhalt ja beide alle
Ja, op basis van taxatierapport: 100 

% marktwaarde

ja, opruiming van kadavers, veterinaire kosten (tot 

maximaal de marktwaarde van het dier), schade 

aan weiland door inbreuk. (maar niet voor de extra 

benodigde tijd)

Schleswig-Holstein ja beide alle
Ja, op basis van taxatierapport: 100 

% marktwaarde

ja, opruiming van kadavers, veterinaire kosten (tot 

maximaal de marktwaarde van het dier), schade 

aan weiland door inbreuk.

Thüringen ja beide huis- en landbouwdieren

Ja, op basis van taxatierapport door 

Thüringse overheid: 100 % 

marktwaarde

Veterinaire kosten (tot max. marktprijs dier), 

opruiming kadavers, door aanval beschadigde 

afsluitingen.



Tabel 1b: Schaderegeling per land

Land Schaderegeling

Voorwaarden toekenning tegemoetkoming Preventie vereist? Beschrijving/bijzonderheden Termijnen (melding, indiening, behandeling, ...)

Luxemburg

als aangetoond werd dat wolf was (100% v directe schade). 

Bewijslast ivm vervolgschade ligt bij de benadeelde, maar 

kan dus ook vergoed worden. Indien wolf niet uitgesloten, 

slechts 75% schade tegemoetkoming

Preventie niet verplicht, behalve 

bij schapen en geiten na derde 

aanval.

Overheid voert zo snel mogelijk gratis expertise uit 

om dader te achterhalen, met dna analyse indien 

nodig. In geval wolf of wolf niet uitgesloten doet 

overheid schatting van de schade ism federatie van 

kwekers, waarbij rekening gehouden wordt met 

eigenschappen van het dier (belangrijk voor kweek 

of voor slacht, geslacht, ...).

zo snel mogelijk bellen, dan formulier invullen. Geen 

specifieke termijnen omschreven, behalve dat inspectie op 

terrein door overheid binnen de 24u gebeurt.

Frankrijk

Tegemoetkoming indien wolf of predatie maar wolf niet 

met zekerheid uit te sluiten (in geval van onbekende 

doodsoorzaak beslist obv lokale context). Experiment met 

declaratieve aangifte (zonder controle ter plaatse) wordt 

uitgebreid. Minstens €30 schade per eigenaar.

momenteel niet 

(landbouworganisaties sterk 

tegen gekant), maar zal 

progressief en proportioneel 

ingevoerd worden.

indirecte schade: productieverlies door stress 

veroorzaakt door aanval van wolf (abortus, 

gewichtsverlies, verminderde melkproductie). Dode 

dieren en indirecte schade vergoed volgens 

barema's rest op basis van factuur of ander bewijs. 

Vaststelling door lid van Réseau loup-lynx (opgeleid 

door overheid). 

binnen 72u melden na moment van de veronderstelde 

aanval. Binnen 48 uur na melding vaststelling, indien dit niet 

lukt dan beoordeling op basis van declaratie van de 

veehouder. Na beslissing week tijd om beroep aan te 

tekenen. Daarna via internet applicatie Géoloup 

doorgestuurd naar betalingsinstantie en zo snel mogelijk 

uitbetaald.

Nederland

tegemoetkoming indien dier met zekerheid (blijkend uit 

foto’s of genetisch materiaal) of zeer waarschijnlijk 

(blijkend uit sporen in het veld wanneer een genetische 

test geen uitsluitsel biedt) door een wolf is gedood. Als 

veldsporen, sectie en genetisch onderzoek geen van alle 

met zekerheid of hoge waarschijnlijkheid op een wolf 

wijzen dan wordt aangenomen dat een wolf niet de 

oorzaak is en wordt de aanvraag afgewezen. 

nee, niet in fase 1 (= geen 

territoriale wolven in Nederland). 

(iii)

aanpassingen in beleid schaderegeling voorzien  na 

publicatie nieuwe interprovinciaal wolvenplan (jan 

2019)

ASAP melden (voor alle schade: verplicht binnen de 7 

dagen), binnen de 24 uur DNA bemonstering door 

deskundige. Schadetaxatie start 24 uur na melding. Uitkering 

na uitslag DNA en beoordeling: doorgaans binnen de 10 

weken. Voorrang voor regio's met aanwezigheid van gieren 

(om vernieling van de sporen van de eerste predator door 

secundaire consommatie te vermijden). 

Drenthe " " " "

Flevoland " " " "

Friesland " " " "

Gelderland " " " "

Groningen " " " "

Limburg " " " "

Noord-Brabant " " " "

Noord-Holland " " " "

Overijssel " " " "

Utrecht " " " "

Zeeland " " " "

Zuid-Holland " " " "



Tabel 1b: Schaderegeling per land (vervolg)

Land Schaderegeling

Voorwaarden toekenning tegemoetkoming Preventie vereist? Beschrijving/bijzonderheden Termijnen (melding, behandeling, ...)

Duitsland

Baden-Württemberg
Voorlopig geen definitie van vereiste zekerheid dat het om 

wolf gaat
nee

Tegemoetkoming betaald uit compensatiefonds 

door natuur- en jachtverenigingen. 70% 

herfinanciering van kosten door de regio aan het 

einde van het jaar. Huidig management plan 

voorzien op fase 1 (enkel zwervende dieren). 

Aanpassingen voor fase 2 (territoriale wolven) in 

ontwikkeling.  De-minimis regel dient in acht 

genomen te worden.

Onmiddellijke melding vereist. Geen voorgeschreven termijn 

voor controle.

Bayern
Tegemoetkoming wanneer wolf of wolf niet uitgesloten (of 

andere grote carnivoor)
nee

Tegemoetkomingen betaald uit 'compensatiefonds 

grote carnivoren' door natuurorganisaties, voor 

80% gefinancierd door Bayerse overheid. 

Ondergrens schade: € 50, bovengrens: € 30 000.

Melding onmiddellijk na vaststelling. Periode tussen incident 

en uitbetaling moet in regel minder dan 6 weken bedragen. 

In het geval van 'vermoedelijk wolf' uitbetaling binnen 4 

weken.

Berlin Tegemoetkoming wanneer wolf of wolf niet uitgesloten

Goede beroepspraktijken (AID) 

zijn vereist voor alle dierhouders. 

Voor schapen, geiten en 

gekweekt wild gelden 

minimumnormen preventie.

de-minimis regel voor bedrijfsmatige dierhouders, 

geen bovengrens voor niet-bedrijfsmatige 

dierhouders

Melding binnen 24 uur na vaststelling schade. Indien 

mogelijk controle binnen de 24 uur na de melding.

Brandenburg Tegemoetkoming wanneer wolf of wolf niet uitgesloten

Goede beroepspraktijken (AID) 

zijn vereist voor alle dierhouders. 

Voor schapen, geiten en 

gekweekt wild gelden 

minimumnormen preventie.

de-minimis regel voor bedrijfsmatige dierhouders, 

geen bovengrens voor niet-bedrijfsmatige 

dierhouders

Melding binnen 24 uur na vaststelling schade. Indien 

mogelijk controle binnen de 24 uur na de melding.

Bremen - - - -

Hamburg Tegemoetkoming wanneer wolf of wolf niet uitgesloten nee -
Melding onmiddellijk na vaststelling. Controle onmiddellijk 

na melding, in principe op dezelfde dag.

Hessen - - - -



Tabel 1b: Schaderegeling per land (vervolg)

Land Schaderegeling

Voorwaarden toekenning tegemoetkoming Preventie vereist? Beschrijving/bijzonderheden Termijnen (melding, behandeling, ...)

Duitsland

Mecklenburg-Vorpommern
Controleur moet vaststellen dat wolf als schadeoorzaak 

niet uitgesloten is

Ja, voor schapen, geiten en 

gekweekt wild (na 

overgansperiode van 1 jaar na de 

publicatie van het 

soortenbeschermingsgebied 

wolf). Voor andere dieren geen 

preventie noodzakelijk voor 

tegemoetkoming.

de-minimis regel voor bedrijfsmatige dierhouders, 

geen bovengrens voor niet-bedrijfsmatige 

dierhouders

Melding binnen 24 uur na schadevaststelling. Indien 

mogelijk controle 24 uur na de melding.

Niedersachsen
Wolf moet als oorzaak eenduidig of met hoge 

waarschijnlijkheid kunnen aangetoond worden

Ja, voor schapen, geiten en 

gekweekt wild (na 

overgansperiode van 6 maanden 

na opname van het gebied in het 

plan kuddebescherming). Voor 

bepaalde dieren en 

omstandigheden minimale of 

geen preventie noodzakelijk voor 

tegemoetkoming.

maximale schadetegemoetkoming voor 1 dier: 

5000 euro. De-minimis regel voor dierhouders

Geen termijn voor melding ("snel na het vinden van de 

schade"). Controle indien mogelijk binnen de 24 uur (niet 

genoteerd in richtlijn wolf).

Nordrhein-Westfalen

Controleur stelt eenduidig vast dat wolf als oorzaak kan 

aangewezen worden of met niet met hoge 

waarschijnlijkheid kan uitgesloten worden als oorzaak.

Buiten wolvengebied niet vereist.  

Wolfgebieden worden door 

overheidsinstantie vastgelegd. De 

overgangsperiode bedraagt 1 jaar.

de-minimis regel voor bedrijfsmatige dierhouders, 

geen bovengrens voor niet-bedrijfsmatige 

dierhouders

Melding binnen de 24 uur na de schadevaststelling

Rheinland-Pfalz
Tegemoetkoming wanneer wolf of wolf niet uitgesloten. 

Geen ondergrens bedrag van de schade.

Buiten wolvengebied niet vereist.  

Wolfgebieden worden door 

overheidsinstantie vastgelegd. De 

overgangsperiode bedraagt 1 jaar.

Bovengrens jachthonden: €4000. Verder moet de 

de-minimisrichtlijn van de EU in acht genomen 

worden.

Melding binnen de 24 uur na de schadevaststelling



Tabel 1b: Schaderegeling per land (vervolg)

Land Schaderegeling

Voorwaarden toekenning tegemoetkoming Preventie vereist? Beschrijving/bijzonderheden Termijnen (melding, behandeling, ...)

Duitsland

Saarland
Een C1-spoor is een voorwaarde voor uitbetaling. Onder 

schade van €300 wordt niet uitbetaald. 

Ja. Een minimale (gedefinieerde) 

bescherming is vereist.

Ondergrens schade: 300 euro, bij niet-

bedrijfsmatige dierhouder bovengrens: 5000 euro
Melding binnen de 24 uur na de schadevaststelling

Sachsen

Tegemoetkoming wanneer wolf of wolf niet uitgesloten. Bij 

twijfel voor de eigenaar van het huisdier: wanneer 

minimale preventiemaatregelen vervuld waren (voor 

schapen, geiten, gekweekt wild) en wolf niet uitgesloten 

kon worden, wordt schadevergoeding toegekend. Geen 

ondergrens bedrag van de schade.

Voor schapen, geiten en 

gekweekt wild wel. Voor 

runderen en paarden (en alle 

overige huis- en nutsdieren) niet.

de-minimis regel voor bedrijfsmatige dierhouders 

(15.000 in drie werkjaren), geen bovengrens voor 

niet-bedrijfsmatige dierhouders

Melding binnen de 24 uur na de schadevaststelling. Indien 

mogelijk controle binnen de 24 uur na de melding.

Sachsen-Anhalt

Bij schadeoorzaak: "wolf" of "wolf of hond". In geval van 

twijfel door veehouder: wanneer aan minimale 

bescherming (voor schapen/geiten/gekweekt wild) 

voldaan is en wolf kan niet uitgesloten worden, tevens 

tegemoetkoming.

Ja, voor schapen, geiten en 

gekweekt wild. Voor runderen, 

paarden en alle overige dieren 

niet.

de-minimis regel voor bedrijfsmatige dierhouders, 

geen bovengrens voor niet-bedrijfsmatige 

dierhouders

Melding binnen de 24 uur na de schadevaststelling. Indien 

mogelijk controle binnen de 24 uur na de melding.

Schleswig-Holstein Tegemoetkoming wanneer wolf of wolf niet uitgesloten

Buiten wolvengebied niet vereist. 

Nog geen wolvengebieden 

toegewezen.

Bovengrens schade: de-minimis regel, uitbreiding 

via natuurbeschermingsfonds mogelijk

Melding onmiddelijk na schadevaststelling. Indien mogelijk 

controle nog dezelfde dag.

Thüringen
Tegemoetkoming wanneer wolf of wolf met hoge 

waarschijnlijkheid niet uitgesloten
Enkel in wolvengebied de-minimis regel voor bedrijfsmatige dierhouders.

Melding onmiddelijk na schadevaststelling. Indien mogelijk 

controle nog dezelfde dag.
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Bijlage 2: Overzicht steun voor preventie per land 

 



Tabel 2a: Steun preventie per land

Land Steun preventie vanuit overheid

aanwezig (ja/nee)

Wie kan steun voor preventiemaatregelen 

aanvragen? bedrijfmatige/niet-

bedrijfmatige dierhouder

Diersoorten Financieel (ja/nee) Specificaties (bv cofinancieringspercentage)

Luxemburg ja beide
schapen en geiten. Melkkoeien enkel bij 

uitzondering
ja

tot 75% gesubsidieerd (niet meer want ook gewoon nodig voor 

bijeen houden schapen + bescherming tegen loslopende honden 

etc). Le droit à un subside à des fins de prévention peut être 

invoqué dès qu’un indice C1 ou au moins 3 indices C2 ont été 

confirmés dans un rayon de 10 km autour du pâturage concerné 

(indépendamment des frontières) sur une période de 12 mois. Si 

tel est le cas, l’autorité compétente doit accorder l’octroi du 

subside le plus rapidement possible.

Frankrijk ja enkel professionele veehouder
schapen en geiten. Koeien enkel 

noodkredieten toegekend.
ja 80% gesubsidieerd. Jaarlijkse contracten.

Nederland (ja) (enkel bedrijfmatige dierhouder) (landbouwhuisdieren) (ja)

(maximaal 50% van de directe kosten voor technische 

voorzieningen kunnen worden gesubsidieerd. Enkel eenmalige 

investeringen.)
Drenthe (?) " " (?) "

Flevoland (?) " " (?) "
Friesland (?) " " (?) "

Gelderland (?) " " (?) "
Groningen (?) " " (?) "

Limburg (?) " " (?) "
Noord-Brabant (?) " " (?) "
Noord-Holland (?) " " (?) "

Overijssel (?) " " (?) "
Utrecht (?) " " (?) "
Zeeland (?) " " (?) "

Zuid-Holland (?) " " (?) "

Duitsland

Baden-Württemberg

Geen, wel financieringsmogelijkheden op 

aanvraag op basis van lanschapsbeheer 

richtlijn

x x x x

Bayern

Niet in het algemeen, financiering voor 

individuele gevallen in het kader van 

projecten uit preventiefonds mogelijk.

x x x x

Berlin ja beide
Schapen, geiten, lama's, alpaca's, gekweekt 

wild
ja

E-omheining en kuddebewaakhonden: 100%. Ondergrens 500 

euro.

Brandenburg ja beide
Schapen, geiten, lama's, alpaca's, gekweekt 

wild
ja

E-omheining en kuddebewaakhonden: 100%. Ondergrens 500 

euro. Bovengrenzen bepaald per type preventiemaatregel.

Bremen nee x x x x

Hamburg

Financiering mogelijk in kader van 

managementcontracten voor individuele 

gevallen

Enkel beroepsmatige schapenhouders 

onder beheerovereenkomst 
- - -



Tabel 2a: Steun preventie per land (vervolg)

Land Steun preventie vanuit overheid

aanwezig (ja/nee)

Wie kan steun voor preventiemaatregelen 

aanvragen? bedrijfmatige/niet-

bedrijfmatige dierhouder

Diersoorten Financieel (ja/nee) Specificaties (bv cofinancieringspercentage)

Hessen Nee, eventueel mogelijk in geval van nood x x x x

Mecklenburg-Vorpommern ja beide

alle door wolf aangevallen huis -en 

landbouwdieren, evenals gehouden wilde 

dieren (bv. Damherten).

ja 75% van de uitgaven gefinancieerd.

Niedersachsen ja

Sinds oktober 2018 kunnen naast 

veehouders in secundair en hoofdberoep 

ook kleine veehouders en 

hobbyveehouders steun bekomen.

Schapen, geiten, gekweekt wild, uitbreiding 

naar rund en paard mogelijk bij voorkomen 

van schade. In 2016 werden twee gebieden 

geidentificeerd waarin 

preventiemaatregelen voor runderen in 

een straal van ongeveer 30 km gepromoot 

werden.

ja 80% van de uitgaven gefinancieerd.

Nordrhein-Westfalen ja beide

Schapen, geiten en gekweekt wild. 

Uitbreiding naar andere soorten mogelijk 

(Besluit MKULNV NRW)

ja 80% van de uitgaven gefinancieerd

Rheinland-Pfalz ja beide

Schapen, geiten, gekweekt wild, uitbreiding 

naar andere landbouwdieren bij het 

optreden van schade mogelijk

ja

Aanvraag bij private stichting (Stiftung Natur und Umwelt RLP), 

later vergoeding met staatsmiddelen. E-omheining, 

kuddebeschermingshond en hoge rasters: 90% aanschafkosten 

materiaal.

Saarland ja

in principe alle schapen-, geiten- en 

wildhouders. Situatie gerelateerde 

uitbreiding mogelijk

in principe voor schapen, geiten en 

gekweekt wild. Situationele uitbreiding 

mogelijk.

ja* 90%

Sachsen ja beide

Schapen, geiten, gekweekt wild, uitbreiding 

naar andere landbouwdieren mogelijk bij 

het optreden van schade

ja
80% aanschafkosten van omheiningen, honden en 

ondergravingsbescherming (materiaal en uren). 

Sachsen-Anhalt ja

Landbouw en bosbedrijven evenals 

tuinbouwbedrijven in hoofd en 

nevenberoep, gevestigd in Sachsen-Anhalt

Schapen, geiten en kweekt wild ja 80% van de uitgaven gefinancieerd. Ondergrens 500 euro.

Schleswig-Holstein ja
Natuurlijke of legale personen van het 

particulier en publieke recht ?
alle huisdieren ja 80% van de uitgaven gefinancieerd tot de EU de-minimis grens.

Thüringen ja beide Huis- en landbouwdieren ja 75% van de uitgaven gefinancieerd. 



Tabel 2b: Steun preventie per land

Land Steun preventie vanuit overheid

Waarvoor Specificaties
Materieel 

(ja/nee)
Specificaties 

Organisatorisch 

(ja/nee)
Specificaties

Randvoorwaarden ondersteuning 

(perimeter, kwaliteitsvereisten, …)
beschrijving/bijzonderheden

Luxemburg omheining

in principe niet voor 

honden, maar per 

uitzondering wel en tot 

100%. Eigenschappen 

waaraan omheining moet 

voldoen beschreven in 

Bijlage 9 van wolvenplan.

Na derde aanval van wolf op zelfde 

weide is het zelfs VERPLICHT om 

preventieve maatregelen te nemen 

om habituatie van wolf op schapen 

en in toekomst nog vergoeding te 

krijgen voor aangevallen schapen of 

geiten. 

Frankrijk

meer bewaking (herders), beschermingshonden, 

elektrische omheining, mobiele elektrische 

omheining voor hergroepering, analyse van de 

kwetsbaarheid

enkel binnen predatiezone 

of grenzend aan 

predatiezone

Nederland
(maatwerkaanpak: kan variëren. incl. omrastering 

en kuddewaakhonden)(iii)

(Provincies zullen kunnen 

kiezen voor een pilot met 

een gebiedsgericht 

schadepreventieplan.) (iii)

(nee) - (ja)

(facilitatie opstelling 

schadepreventieplan door de 

provincies, initiatief bij 

sector/dierhouders zelf)

(Enkel in gebieden waar 

territorium wolf is vastgelegd door 

aanwijzingsbesluit van de 

gedeputeerde staten én een 

schadepreventieplan is 

goedgekeurd.)

Drenthe "
Flevoland "
Friesland "

Gelderland "
Groningen "

Limburg "
Noord-Brabant "
Noord-Holland "

Overijssel "
Utrecht "
Zeeland "

Zuid-Holland "
Duitsland

Baden-Württemberg x x x x x x x

Enkel actiegids beschikbaar voor 

fase 1 (doortrekkende wolven), 

voorbereidingen voor fase 2 

voorzien. Bevorderen van 

preventieve maatregelen wordt een 

essentieel punt.

Bayern x x x x x x x
Reeds advies- en pilootprojecten 

rond kuddebescherming uitgevoerd

Berlin

E-omheining, ondergravingsbescherming, 

kuddebewaakhonden en preventiegerelateerd 

materiaal. Afhankelijk van de diersoort.

- ? ? Mogelijk in volledige deelstaat.



Tabel 2b: Steun preventie per land (vervolg)

Land Steun preventie vanuit overheid

Waarvoor Specificaties
Materieel 

(ja/nee)
Specificaties 

Organisatorisch 

(ja/nee)
Specificaties

Randvoorwaarden ondersteuning 

(perimeter, kwaliteitsvereisten, …)
beschrijving/bijzonderheden

Brandenburg

E-omheining, ondergravingsbescherming, 

kuddebewaakhonden en preventiegerelateerd 

materiaal. Gefinancieerde preventiemaatregel 

afhankelijk van de gehouden diersoort.

- ? ?

Enkel tegemoetkoming in 

Natura2000 gebieden en gebieden 

met hoge natuurwaarde

Bremen x - ? ? x
Hamburg - - - - ? -

Hessen x - x x

De deelstaat geeft advies. Schapen- 

en geitenhouders worden 

opgeroepen zich te houden aan de 

'good practices', dit vormt een 

goede basisbescherming.

Mecklenburg-Vorpommern

E-omheining, hoge afsluiting zonder electriciteit, 

ondergravingsbescherming, kuddebewaakhonden 

(aanschap en opleiding) en preventiegerelateerd 

materiaal. Gefinancieerde preventiemaatregel 

afhankelijk van de gehouden diersoort.

- ? ?
Enkel in aangeduide gebieden (via 

website te raadplegen).

Niedersachsen

E-omheining, hoge afsluiting zonder electriciteit, 

ondergravingsbescherming, kuddebewaakhonden 

en preventiegerelateerd materiaal. 

Gefinancieerde preventiemaatregel afhankelijk 

van de gehouden diersoort (nog niet voor rund).

- ? ja

Co-financiering van 

Herdenschutz Niedersachsen 

project door regionale 

overheid

Mogelijk in volledige deelstaat.

Nordrhein-Westfalen

E-omheining, hoge afsluiting zonder electriciteit, 

ondergravingsbescherming, kuddebewaakhonden 

(aanschap en opleiding) en preventiegerelateerd 

materiaal. Gefinancieerde preventiemaatregel 

afhankelijk van de gehouden diersoort.

- ? ?
Enkel in aangeduide 

'wolvengebieden'.

Rheinland-Pfalz

Schapen & geiten: E-omheining van minstens 90 

cm, 2.500 Volt en kuddebeschermingshonden. 

Runderen & paarden: geen (eventueel na 

aanvallen). Gekweekt wild: afsluiting van 1.4m 

zonder elektriciteit. Andere: mobiele rasters te 

lenen bij Nationale Vereniging van 

Schapenhouders Geitenhouders en fokkers in RP. 

? ?

Plafond steun voor 

preventieve maatregelen 

geregeld door de-minimis 

richtlijn van de EU: 1407/2013 

en 1408/2013. 

Enkel in door aanwezigheid van 

wolf bepaalde 

'preventiegebieden'.



Tabel 2b: Steun preventie per land (vervolg)

Land Steun preventie vanuit overheid

Waarvoor Specificaties
Materieel 

(ja/nee)
Specificaties 

Organisatorisch 

(ja/nee)
Specificaties

Randvoorwaarden ondersteuning 

(perimeter, kwaliteitsvereisten, …)
beschrijving/bijzonderheden

Saarland

Schapen & geiten: afhankelijk van kudde, 

minimale eigen inbreng wordt verwacht, 

gewoonlijk e-omheining en vanaf 100 schapen 

ook kuddebeschermingshond. Runderen: enkel 

per uitzondering. Gekweekt wild: eigen inbreng 

wordt verwacht, gewoonlijk steun voor 

ondergravingsbescherming.

? ?

Plafond steun aan 

ondernemingen voor 

preventieve maatregelen 

geregeld door de-minimis 

richtlijn van de EU: 1407/2013 

en 1408/2013. 

In principe enkel in deelgebieden 

na C1-detectie.

Sachsen

Schapen: mobiele elektrische omheiningen en 

toebehoren. Runderen en paarden: geen 

(eventueel na aanvallen). Gekweekt: 

ondergravingsbescherming. Andere: mobiel team 

van twee kuddebeschermingshonden. 

ja

inzetbare mobiele 

kuddebewaakhon

den

? Mogelijk in volledige deelstaat.

Sachsen-Anhalt

mobiele E-omheining, hoge afsluiting zonder 

electriciteit, ondergravingsbescherming. 

Gefinancieerde preventiemaatregel afhankelijk 

van de gehouden diersoort.

- ? ? Mogelijk in volledige deelstaat.

Schleswig-Holstein
Wolfbestendige afsluitingen en 

kuddebewaakhonden.
- ? ? Mogelijk in volledige deelstaat.

Thüringen

E-omheining, hoge afsluiting zonder electriciteit, 

ondergravingsbescherming, 

kuddebewaakhonden. Gefinancieerde 

preventiemaatregel afhankelijk van de gehouden 

diersoort.

- ? ?
Enkel in radius rond wolvengebied 

'Ohrdruf'.




