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Wolvenschade  -  Kostprijs en schadevergoeding

Voor veel mensen was 2020 een jaar dat we het liefst zo snel mogelijk achter ons laten. 
Het jaar van COVID-19, maar zeker ook het jaar van de wolf. Voornamelijk in Het Belang 
van Limburg verschenen er het afgelopen jaar veel artikels over wolvenschade.

De schadegevallen van voornamelijk schapen namen toe. Er werd vaak in de richting van 
de landbouwer gewezen om de nodige maatregelen te nemen. De minister nam daarrond 
al initiatieven, zoals het subsidiëren van wolfwerende afrastering.

1. Wat is het aantal meldingen van schade die kon worden toegewezen aan de wolf in 
het jaar 2020? Graag een overzicht per provincie.

2. a) Hoeveel schadevergoedingen werden er in het jaar 2020 aangevraagd voor 
wolvenschade? Graag een overzicht per provincie.

b) Welke bedragen werden er in 2020 opgegeven voor de aanvraag van de 
schadevergoeding? Graag een overzicht per provincie en per getroffen diersoort.

3. Hoeveel aan schadevergoeding werd er effectief uitbetaald in het jaar 2020? Graag 
een overzicht per provincie en per getroffen diersoort.

a) Aan hoeveel verschillende wolven kan deze schade worden toegewezen?

b) Hoe verhoudt deze totale uitbetaalde schade zich tot de uitbetaalde schade in 2018 
en 2019?

c) Hoe verhoudt dat cijfer zich tot de schadevergoedingen die werden aangevraagd?

4. Hoeveel subsidies werden er in 2020 in totaal uitgekeerd voor preventieve 
maatregelen? Graag een overzicht per provincie.

5. Wat waren de totale kosten in 2020 voor onderzoek, plaatsbezoeken, 
informatiecampagnes en verkeersborden in het kader van de wolf?

6. Hoeveel wolven zijn er volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
nog aanwezig in Vlaanderen op 1 januari 2021?
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1. In bijlage 1 kan een geactualiseerd overzicht gevonden worden van alle 
binnengekomen schademeldingen in functie van wolf in 2020. In totaal zijn er 65 
dossiers, waarbij in kleur het type schade is aangeduid:

 Groen: schade is toegebracht door wolf (46 gevallen, 71%)

 Oranje: oorzaak van schade is onbekend, waarbij wolf niet uit te sluiten is 
(3 gevallen, 5%)

 Rood: schade is met zekerheid niet toegebracht door wolf (16 gevallen, 
25%)

De schadegevallen door wolf situeren zich voornamelijk in Limburg (39 gevallen), 
de rest in Antwerpen (7 gevallen).

2. a) Er kwamen 12 aanvragen binnen uit de provincie Antwerpen en 25 uit de 
provincie Limburg.

b) Er kan op het aangifteformulier door de aanvrager een raming opgegeven worden 
onder de vorm van enkele categorieën. Deze gegevens worden door de 
dossierbehandelaar gebruikt om het procedureverloop te bepalen. Deze gegevens 
worden niet afzonderlijk geregistreerd in een databank. Voor de wolf wordt deze 
parameter niet gebruikt in de dossierbehandeling.

3. a) Enerzijds kan de schade in 2020 toegewezen worden aan 2 zwervende wolven 
(GW1625m en GW1554m), anderzijds aan de gevestigde roedel in Noord-Limburg 
(GW979m ‘August’, GW1479f ‘Noëlla’ en de ondertussen 3 overblijvende 
nakomelingen). Wat betreft de roedel is het niet mogelijk om onderscheid te maken 
tussen de verschillende individuen. 

b) In 2018 werd er 2.990 € uitbetaald. In 2019 was dit € 10.287. Voor 2020 zijn er 
nog geen volledige cijfers. De laatste stand van zaken is een uitbetaling van 
€16.229.

c) Doordat nog niet alle bedragen voor 2020 gekend zijn, is hierover nog geen 
uitspraak mogelijk.

4. In bijlage 2 kan een overzicht gevonden worden van de uitgekeerde subsidies in 
2020. Het betreft in totaal 67 dossiers waarvan 50 in provincie Limburg en 18 in 
provincie Antwerpen. Eén dossier situeerde zich in beide provincies.

5. Ik geef u een overzicht van de kosten die in 2020 werden gemaakt in functie van 
wolf en die dicht aanleunen bij de gevraagde thema’s. Aangezien in veel gevallen 
meerdere taken gecombineerd worden (zoals toezicht, beheertaken en monitoring 
bij de boswachters van Natuur en Bos) betreft het qua tijdsbesteding indicatieve 
cijfers.

 Onderzoek: Dit werd opgevat als de tijd die o.a. werd gespendeerd aan 
wetenschappelijk onderzoek (analyse wolvenuitwerpselen, autopsie 
aangereden welpen,…), monitoring, het bijhouden van een logboek met 
waarnemingen, en de aankoop van wild- en live-camera’s. 



o Personeelskost INBO: 1 VTE (200 mandagen) op niveau A en 1 VTE 
(200 mandagen) op niveau B

o Aankoop nieuwe wildcamera’s en ‘verbruik’ (cf afschrijving over 2 
jaar) van huidige fotovallen met toebehoren: 14.348,2 euro, resp. 
12.000 euro

o Tijdens een deel van de terreinaanwezigheid van ANB (boswachters, 
natuurinspectie) wordt ook een bijdrage geleverd aan monitoring. 
Deze personeelskost is moeilijk in delen te onderscheiden en wordt 
dus niet in deze kost begroot. 

 Plaatsbezoek: Dit werd opgevat als de tijd die werd gespendeerd aan 
schadevaststellingen, alsook aan de analyse van het DNA.

o Schadevaststelling door ANB: 317,5 uren oftewel 42 mandagen

o Schadevaststelling door INBO: deze uren zitten vervat in de 
personeelskost bij ‘onderzoek’.

o DNA-analyses: personeelskost (13.600 euro oftewel 0,3 VTE op 
niveau B) + werkingskost (27.150 euro). Hierbij kan vermeld worden 
dat 10-20% van de analyses afkomstig zijn van gevallen die achteraf 
aan honden worden toegeschreven.

 Informatiecampagnes: De belangrijkste initiatieven zijn de vernieuwde 
websitepagina rond wolf bij Natuur en Bos, alsook de aanbesteding voor de 
opmaak van een algemene folder (in opmaak). Daarnaast zijn er kosten 
gemaakt door de actualisatie/wijziging van reeds bestaande initiatieven, 
waaronder actualisatie wolvenexpo, herdruk folder ‘Wolf gemeld in de 
omgeving?’. In totaal is er 5.691,41 euro gespendeerd aan communicatie-
initiatieven. De uren om dit te realiseren, zijn hierbij niet in beeld gebracht.

 Verkeersborden: Vanuit mijn administratie is geen investering voor 
verkeersborden gebeurd, noch via personeel noch via budget.

6. Op dit moment zijn we zeker van minstens de aanwezigheid van 5 wolven in 
Vlaanderen: GW979m ‘August’, GW1479f ‘Noëlla’ en 3 nakomelingen.

BIJLAGEN:

1. Schadegevallen

2. Subsidies omheining

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=11708
http://www.vlaamsparlement.be/link?id=11709

