
Vragen en antwoorden m.b.t. subsidies om bestaande omheiningen 
wolf-proof te maken 

Wie komt in aanmerking? 
Particulieren en hobbylandbouwers van wie de weiden die beschermd moeten worden gelegen zijn 
in de gemeenten aangeduid als risicozone. Voor hobbylandbouwers geldt dat het bruto 
bedrijfsresultaat van het laatst ingediende aanslagjaar kleiner dan 40 000,- euro moet zijn. Indien 
groter, verloopt de subsidie via Landbouw en Visserij. 

Welke kosten komen in aanmerking? 
De kosten zoals vermeld op het aanvraagformulier komen in aanmerking. 

Plaatsingskosten komen niet in aanmerking. 

Komen plaatsingskosten in aanmerking? 
Neen 

Wordt ursusdraad vergoedt? 
Nee, enkel flexinet voor max 400 m. 

Hoe verloopt de aanvraag? 
Het aanvraagformulier wordt volledig en ondertekend ingediend. Indien info ontbreekt neemt ANB 
contact op met de aanvrager. Als het aanvraagformulier volledig is, wordt het subsidiebedrag 
bepaald. Het subsidiebedrag bedraagt 80% van de kosten die in aanmerking komen. De aanvrager 
krijgt bericht en kan starten met de uitvoer. Bij het indienen van de facturen – na uitvoer van de 
werken – wordt 80% van de ingediende facturen betaald (mits het om het gesubsidieerd materiaal 
gaat). 

Welk vee kan beschermd worden? 
Tot nog toe schapen, geiten en alpaca’s. De afweging of een bepaald soort vee al dan niet 
beschermd moet worden, wordt gemaakt op basis van de mogelijkheden die er zijn om vee te 
beschermen tegen de wolf. Zo kunnen kippen in een stal worden ondergebracht bijvoorbeeld.  

Komt een nieuwe omheining in aanmerking? 
Nee, enkel de uitbouw van een bestaande omheining komt in aanmerking 

Moet de aanvrager wonen in het risicogebied? 
Nee, de weiden moeten gelegen zijn in het risicogebied. 

Is er een beperking op het aantal meter schrikdraad zoals voor flexinet? 
Nee, maar het aantal meter schrikdraad moet in verhouding zijn tot de af te bakenen weide. 



Wij wensen u overigens vrijblijvend in te lichten over het Wolf Fencing Team. Dit is een netwerk van 
vrijwilligers, die bereid zijn praktische en technische hulp te verlenen aan kleinveehouders zoals u. U 
leest meer over het Wolf Fencing Team op http://www.wolffencing.be/ . Via het formulier op hun 
website, kunt u uw vraag tot advies of hulp overmaken. 

 

Alle vragen mbt subsidies kunnen gesteld worden aan Patricia Joillet, 02 553 76 74 of 
aves.cd.anb@vlaanderen.be 

http://www.wolffencing.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Hy3Gu1V2xftLZojU2tHNS13cE-EosZCyHLHZpAGYNEJUeg/viewform
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