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AANPASSINGEN FICHE (zie groene tekst):
(1)

15.01.2018 : toevoegen van tekst onder punt ‘Wat gebeurt er met premierechten indien ze niet volledig worden benut?’

Wie kan deelnemen aan de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij
in 2018?
 Een actieve landbouwer met een rundveebeslag die over minimaal 20 premierechten voor zoogkoeien beschikt
op 1/1/2018 kan instappen in de zoogkoeienregeling. U vindt meer informatie over actieve landbouwer op de
webpagina: http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/bedrijfsgegevens/actieve-landbouwer

Premievoorwaarden 2018
 Het aantal premiegerechtigde dieren is gebaseerd op het aantal dieren van type vlees die kalven op uw bedrijf
van 1/1/2018 t.e.m. 31/12/2018. De kalveren moeten ook van het vleestype zijn. In geval van twee kalvingen of
een tweeling uit 1 moederdier tijdens hetzelfde jaar, kan dit dier slechts éénmaal als premiegerechtigd in
aanmerking genomen worden. De gegevens worden automatisch opgehaald uit de Sanitel database.
 Minstens 90% van de moederdieren moet gedurende 8 maanden voor de kalving onafgebroken aanwezig
geweest zijn op uw beslag.
 Indien geen 90% van de moederdieren is aangehouden dan wordt het aantal premiegerechtigde dieren
omgerekend. Bvb. 30 kalvingen betekent dat 27 moederdieren minstens 8 maanden aangehouden moeten zijn
geweest. Indien slechts 25 gekalfde moederdieren 8 maand zijn aangehouden, dan worden voor dat
kalenderjaar 28 (=25/0.9) kalvingen in rekening gebracht, dus maximaal 28 premiegerechtigde dieren.
 Alle dieren (zowel moederdieren als kalveren) moeten correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn in Sanitel. Dit
betekent onder meer dat alle gebeurtenissen en bewegingen tijdig (binnen de 7 dagen) moeten gemeld worden.
Kalveren waarvan de geboorte laattijdig gemeld wordt, zullen sowieso uitgesloten worden van de premie.
Opgelet! Dieren waarvan de registratie nog wordt gewijzigd na de start van de aanhoudingsperiode (kalfdatum
– 8 maanden) zijn niet premiewaardig!
 Vlees-type moederdieren van een ras dat opgenomen is op de lijst van uitgesloten rassen, en
kruisingsproducten van deze rassen zijn uitgesloten van de premie. Als u dergelijke dieren heeft, moet u dit
steeds melden bij uw buitendienst. Zonder melding kan de aanwezigheid van deze dieren op uw bedrijf leiden
tot een sanctie, ook op de dieren die wel premiegerechtigd zijn.
 Het aantal premiegerechtigde dieren wordt beperkt tot maximaal het aantal premierechten voor zoogkoeien
waarover u beschikt.
 Minstens 30% van de kalveren type vlees, geboren tijdens het kalenderjaar, moeten minimaal 3 maanden
aangehouden worden. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal het totaal uit te betalen
premiebedrag verminderd worden door het premiebedrag te vermenigvuldigen met een coëfficiënt.
 Elk perceel waar dieren worden gehouden in het kader van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, moet
vooraf meegedeeld worden aan uw buitendienst. Percelen in eigen gebruik in 2018 dient u aan te geven in de
verzamelaanvraag 2018.
Ingeschaarde percelen in 2018 dient u aan te geven in de verzamelaanvraag 2017 of 2018, in de daarvoor
bestemde rubriek voor weiden met dieren die niet zullen opgenomen worden bij uw eigen percelen. Opgaves
in de verzamelaanvraag 2017 met betrekking tot 2018 zullen automatisch overgenomen worden in de rubriek
van uw verzamelaanvraag 2018.
 Als een kalf dood geboren wordt, dan kan het moederdier enkel als premiegerechtigd beschouwd worden als
het kalf gemerkt is en tijdig gemeld is in Sanitel.

www.vlaanderen.be

Premie 2018 aanvragen
 Vanaf 2/10/2017 tot en met 15/12/2017 kan u uw deelname bevestigen op het e-loket bij “Deelname
zoogkoeienpremie 2018”. Na 15/12/2017 heeft u nog 25 kalenderdagen, dus tot en met 9/1/2018, de tijd om uw
deelname te bevestigen maar uw premiebedrag zal dan wel verminderen met 1% per werkdag laattijdigheid.

Hoeveel premie kan ik ontvangen?
 Er is geen vast bedrag per dier vastgelegd maar het totale beschikbare budget zal verdeeld worden over het
aantal premiegerechtigde zoogkoeien. U moet jaarlijks een deelnameverklaring indienen.

Wat gebeurt er met premierechten indien ze niet volledig worden benut?

(1)

 U dient jaarlijks minstens 70% van uw premierechten voor zoogkoeien te gebruiken. Indien u minder dan 70%
gebruikt, dan verliest u het niet gebruikte gedeelte onder de 70% definitief.
 Indien u voldoet aan de voorwaarden van jonge starter, dan zal u pas rechten verliezen indien u 2
opeenvolgende jaren geen 70% gebruikt. In dat geval verliest u het niet gebruikte deel onder de 70% van het
laatste jaar.
 Opgelet! Indien u minder dan 14 rechten benut dan leidt dit tot een volledig en definitief verlies van het
volledige zoogkoeienquotum
 Voor de benutting van het aantal premierechten wordt rekening gehouden met het aantal moederdieren die
gekalfd hebben op het bedrijf van de landbouwer zonder daarbij rekening te houden met administratieve
(laattijdige meldingen) of controlevaststellingen. Moederdieren die 2 keer gekalfd hebben tijdens het
kalenderjaar of die een tweeling hebben voortgebracht worden slecht 1 keer in rekening gebracht voor de
benutting van de rechten.
Ook moederdieren die uitgesloten worden omwille van het ras of rastype worden niet in rekening gebracht
voor de benutting van de rechten.
Dieren waarvoor er administratieve of controlevaststellingen zijn worden WEL uitgesloten van de premie!
 Om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van uw premie moet u wel nog altijd minstens 14 kalvingen
hebben op uw bedrijf die aan alle premievoorwaarden voldoen. Dieren waarvoor er administratieve of
controlevaststellingen zijn worden uitgesloten van de premie.

Meer informatie
Op www.vlaanderen.be/landbouw/zoogkoeienpremie vindt u de meest recente informatie.
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Kunstmatige creatie van voordelen
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening,
randvoorwaarden,… wordt beschouwd als “ het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te
bekomen” conform artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen
gebeuren en kan aanleiding geven tot correctieve acties.
Disclaimer
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches /website is opgenomen.
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