TOELICHTING BIJ DE AFREKENING RECHTSTREEKSE
INKOMENSSTEUN – campagne 2014
Deze toelichting heeft geen rechtswaarde en kan niet als dusdanig ingeroepen worden.

A. Overzicht uitbetaalde bedragen per steunregeling
In deze rubriek vindt u per datum van uitbetaling een overzicht van de uitbetaalde bedragen per steunregeling.
Verder vindt u het rekeningnummer waarop de betaling is uitgevoerd. Dit rekeningnummer werd door u aan onze
diensten doorgegeven via uw identificatiekaart.
Indien u via uw identificatiekaart nog geen rekeningnummer heeft doorgegeven aan onze diensten, kan geen steun
aan u worden uitbetaald. Bezorg in dat geval zo snel mogelijk uw rekeningnummer via uw identificatiekaart aan uw
bevoegde buitendienst.
Opgelet : voor landbouwers die een beslag onder derden hebben of die een uitstaande schuld hebben bij het
Agentschap voor Landbouw en Visserij, zal dit bedrag niet op hun eigen rekeningnummer worden gestort maar op
het rekeningnummer van de schuldvorderaar.
In dit overzicht kunnen ook negatieve bedragen voorkomen ten gevolge van een vermindering van de steun
waarop u recht heeft. Dit negatief bedrag is ofwel gecompenseerd met een latere betaling ofwel door u
terugbetaald naar aanleiding van een schrijven van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

B. Detailoverzicht per steunregeling

Algemene gegevens
Berekeningsdatum : datum waarop voor de betrokken steunregeling de berekening van het steunbedrag door de
administratie is uitgevoerd met de gegevens die op dat ogenblik van toepassing waren. Als er na deze datum nog
wijzigingen met betrekking tot deze gegevens zijn gebeurd, zijn deze nog niet opgenomen in de berekening van het
steunbedrag.
Verlagingen conform de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1122/2009 van 30 november 2009, artikels
57, 58 en 60 :
De overheid mag geen premie uitbetalen voor oppervlaktes waarvoor onregelmatigheden worden vastgesteld.
Bijgevolg moet per gewasgroep een geconstateerde oppervlakte worden berekend (= oppervlakte die voldoet aan
alle subsidiabiliteitsvoorwaarden). Bovendien moet ze dan ook een verlaging toepassen op de betrokken premies
afhankelijk van het percentage van het vastgestelde verschil.
1. Het percentage van het vastgestelde verschil wordt als volgt per gewasgroep berekend :
x 100
2. Als voor een gewasgroep het in punt 1 vermelde percentage kleiner is dan of gelijk is aan 3% dan wordt
de steun berekend op basis van de geconstateerde oppervlakte.
Als de totale geconstateerde oppervlakte minder dan 0,10 ha lager is dan de totale aangegeven oppervlakte
wordt toch de aangegeven oppervlakte uitbetaald tenzij het verschil hoger is dan 20% van de totale
aangegeven oppervlakte.
3. Als voor een gewasgroep het in punt 1 vermelde percentage hoger is dan 3% (of het vastgestelde verschil
meer is dan 2 ha), maar niet hoger is dan 20%, wordt de steun berekend op basis van de geconstateerde
oppervlakte verminderd met tweemaal het vastgestelde verschil.
4. Als voor een gewasgroep het in punt 1 vermelde percentage hoger is dan 20% dan wordt voor de
betrokken gewasgroep geen steun toegekend.
5. Als voor een gewasgroep het in punt 1 vermelde percentage hoger is dan 50% dan wordt de landbouwer
bovendien nogmaals van steun uitgesloten voor het bedrag dat overeenstemt met de niet-geconstateerde
oppervlakte. Dit bedrag wordt verrekend gedurende de drie kalenderjaren volgende op het kalenderjaar waarin
het verschil wordt vastgesteld.
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6. Als opzettelijke onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt voor de betrokken premieperiode geen
steun uitbetaald als het in punt 1 vermelde percentage meer dan 0,5% bedraagt of als het vastgestelde
verschil meer dan 1 ha bedraagt.
Is het in punt 1 vermelde percentage hoger dan 20% (voor opzettelijke onregelmatigheden) dan wordt
de landbouwer bovendien nogmaals van steun uitgesloten voor het bedrag dat overeenstemt met de
niet-geconstateerde oppervlakte. Dat bedrag wordt verrekend gedurende de drie kalenderjaren die volgen op
het kalenderjaar waarin het verschil wordt vastgesteld.

Verlagingen conform de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1122/2009 van 30 november 2009,
artikel 65 :
De overheid mag geen premie uitbetalen voor runderen waarvoor onregelmatigheden worden vastgesteld
(= niet-geconstateerde runderen) : dat zijn runderen die niet correct zijn geïdentificeerd of geregistreerd of die niet
voldoen aan de overige premievoorwaarden van het betrokken stelsel. De volgende verlagingen en uitsluitingen
worden toegepast :
1. Als voor niet meer dan drie dieren uit de premieaanvragen voor zoogkoeien onregelmatigheden worden
vastgesteld (maximum 3 niet-geconstateerde runderen), wordt het totale bedrag van de zoogkoeienpremie
voor de betrokken premieperiode verlaagd met het volgende percentage : het aantal runderen waarvoor in
de betrokken premieperiode een zoogkoeienpremie is aangevraagd en waarvoor onregelmatigheden zijn
vastgesteld (= niet-geconstateerde runderen) gedeeld door het aantal voor die premieperiode
geconstateerde runderen.
2. Als voor meer dan drie dieren onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt het totale bedrag van de
zoogkoeienpremie voor de betrokken premieperiode verlaagd met :
a) het in punt 1 vermelde percentage als dat niet hoger is dan 10%
b) tweemaal het in punt 1 vermelde percentage als dat hoger is dan10 % maar niet hoger dan 20%.
Is het in punt 1 vermelde percentage hoger dan 20%, dan worden voor de betrokken premieperiode alle
rundveepremies geweigerd.
Is het in punt 1 vermelde percentage hoger dan 50%, dan wordt de landbouwer bovendien nogmaals van
steun uitgesloten voor het bedrag dat overeenstemt met de niet geconstateerde runderen. Dit bedrag wordt
verrekend gedurende de drie kalenderjaren volgende op het kalenderjaar waarin het verschil wordt vastgesteld.
3. Als opzettelijke onregelmatigheden worden vastgesteld, dan worden voor de betrokken premieperiode de
zoogkoeienpremie geweigerd.
Is het in punt 1 vermelde percentage hoger dan 20% (voor opzettelijke onregelmatigheden), dan wordt de
landbouwer bovendien nogmaals van steun uitgesloten voor het bedrag dat overeenstemt met de nietgeconstateerde runderen. Dat bedrag wordt verrekend gedurende de drie kalenderjaren die volgen op het
kalenderjaar waarin het verschil wordt vastgesteld.
Verlagingscoëfficiënt ten gevolge van onvolledige aangifte van gronden : verlaging conform de bepalingen van
Verordening (EG) nr. 1122/2009 van 30 november 2009, art. 55.
Als een landbouwer niet alle percelen die hij in gebruik heeft, aangeeft in zijn verzamelaanvraag en als het verschil
tussen enerzijds de som van de aangegeven oppervlakte en de totale oppervlakte van de niet-aangegeven percelen
en anderzijds de totale in de verzamelaanvraag aangegeven oppervlakte groter is dan 3% van de aangegeven
oppervlakte, wordt het totale bedrag van alle rechtstreekse betalingen die in dat jaar aan die landbouwer moeten
worden gedaan, verlaagd.
Als het verschil kleiner of gelijk is aan 3% van de aangegeven oppervlakte, wordt geen verlaging toegepast en is
de verlagingscoëfficiënt gelijk aan 1.
Als het verschil groter is dan 3% en kleiner of gelijk is aan 10% van de aangegeven oppervlakte, wordt een
verlaging van 1% toegepast en is de verlagingscoëfficiënt gelijk aan 0,99.
Als het verschil groter is dan 10% en kleiner of gelijk is aan 20% van de aangegeven oppervlakte, wordt een
verlaging van 2% toegepast en is de verlagingscoëfficiënt gelijk aan 0,98.
Als het verschil groter is dan 20% van de aangegeven oppervlakte, wordt een verlaging van 3% toegepast en is de
verlagingscoëfficiënt gelijk aan 0,97.
Verlagingscoëfficiënt ten gevolge van niet-naleving van de randvoorwaarden :
Deze verlagingscoëfficiënt moet worden toegepast op alle rechtstreekse betalingen. Voor de berekening wordt
verwezen naar de rubriek van de randvoorwaarden. Als er in 2014 geen inbreuk met betrekking tot de
randvoorwaarden is vastgesteld, wordt deze rubriek niet weergegeven en zal voor elke steunregeling deze
verlagingscoëfficiënt gelijk worden gesteld aan 1 (m.a.w. er wordt geen verlaging toegepast).
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Onderstaande rubrieken worden enkel op uw afrekening vermeld als u steun voor deze
steunmaatregel heeft aangevraagd. Bijgevolg is het lezen van het gedeelte met betrekking
tot de steunregeling(en) waarvoor u steun heeft aangevraagd, voldoende.

Bedrijfstoeslag
Gewone toeslagrechten
1.

Berekening gemiddeld bedrag per toeslagrecht op basis v/d aangegeven oppervlakte

In de tabel(len) vindt u een overzicht van de gewone toeslagrechten (GTR) waarover u beschikt, opgesplitst per
regio (Vlaanderen en Wallonië).
Per toeslagrecht worden de specifieke karakteristieken ervan weergegeven, zijnde :
-

toeslagrechtnummer : ieder toeslagrecht heeft een uniek identificatienummer bestaande uit 12 cijfers.

-

regio : VL (Vlaams) of WAL (Waals). Vlaamse toeslagrechten moeten geactiveerd worden met Vlaamse
gronden en Waalse toeslagrechten moeten geactiveerd worden met Waalse gronden.

-

eenheidswaarde : waarde van het toeslagrecht (in €).

-

oppervlakte-equivalent : is maximaal 1, maar kan ook minder zijn. Als het oppervlakte-equivalent lager is
dan 1 wordt niet de volledige waarde van het toeslagrecht (= eenheidswaarde) uitbetaald.
Bvb. wordt als eenheidswaarde 300 euro vermeld en als oppervlakte-equivalent 0,5 dan kan maximum
300 x 0,5 = 150 euro worden uitbetaald voor dat toeslagrecht. Dat toeslagrecht met oppervlakteequivalent 0,50 ha moet bovendien niet geactiveerd worden met 1 ha, maar slechts met 0,5 ha om een
volledige uitbetaling van 150 euro te krijgen.

-

geactiveerd : in deze kolom wordt meegedeeld of een toeslagrecht werd geactiveerd in 2014 of niet.

De Europese regelgeving bepaalt dat om tot uitbetaling van de premies te kunnen overgaan er moet gewerkt
worden met een gemiddelde eenheidswaarde van de toeslagrechten. Dat is vooral belangrijk als u over meer
toeslagrechten dan aangegeven gronden beschikt.
In 2014 had u drie mogelijkheden wat betreft de activeringsvolgorde van uw toeslagrechten :

de automatische sortering (maximale uitbetaling);

de automatische sortering (maximaal behoud van de toeslagrechten);

de manuele sortering (zelf nummeren).
Per categorie (GTR in Vlaanderen en GTR in Wallonië) wordt het gemiddeld bedrag (eenheidswaarde) weergegeven.
De gemiddelde eenheidswaarde per categorie wordt als volgt berekend :
a) Als het aantal toeslagrechten waarover u beschikt kleiner of gelijk is aan de door u aangegeven oppervlakte
dan wordt de gemiddelde eenheidswaarde berekend door de totale waarde van uw toeslagrechten te delen
door uw aantal toeslagrechten.
Voorbeeld : De gewone toeslagrechten waarover u beschikt, worden weergegeven in onderstaande tabel.
In uw verzamelaanvraag heeft u 2,00 ha aangegeven met de perceelsbestemming A. Bijgevolg heeft u
voldoende subsidiabele teelten aangegeven om al uw gewone toeslagrechten te activeren.

Gewone toeslagrechten (GTR) (Vlaanderen)
Toeslagrechtnummer

Regio

000-0000-000-10
000-0000-000-09

VL
VL

Eenheidswaarde
€ 350,00
€ 250,00

Oppervlakteequivalent
1,00 ha
0,80 ha

De gemiddelde eenheidswaarde wordt als volgt berekend :

(1,00 € 350,00 0,80 € 250,00)
= 305,56 euro
1,80

Geactiveerd in 2014
JA
JA
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b) Als het aantal toeslagrechten waarover u beschikt groter is dan de door u aangegeven oppervlakte dan
wordt de gemiddelde eenheidswaarde berekend door de totale waarde van uw toeslagrechten te delen door
de door u aangegeven oppervlakte.
Aangezien niet al uw toeslagrechten kunnen uitbetaald worden, zal voor het berekenen van de gemiddelde
eenheidswaarde maar een aantal toeslagrechten (overeenkomstig met de aangegeven oppervlakte) in
aanmerking kunnen genomen worden. Welke toeslagrechten in aanmerking worden genomen, wordt
bepaald door de keuze van sortering.
Als
die




u in 2014 gekozen heeft voor automatische sortering (maximale uitbetaling) worden alle toeslagrechten
u op 21 april 2014 in gebruik had, gesorteerd volgens volgende criteria :
criterium 1 : sortering volgens de eenheidswaarde van de toeslagrechten van hoog naar laag;
criterium 2 : sortering volgens het oppervlakte-equivalent van hoog naar laag;
criterium 3 : sortering volgens het toeslagrechtnummer van laag naar hoog.

Als u in 2014 gekozen heeft voor automatische sortering (maximaal behoud van toeslagrechten) worden
alle toeslagrechten die u op 21 april 2014 in gebruik had, gesorteerd volgens volgende criteria :

criterium 1 : eerst de toeslagrechten die niet in 2013 zijn geactiveerd;

criterium 2 : sortering volgens de eenheidswaarde van de toeslagrechten van hoog naar laag;

criterium 3 : sortering volgens het oppervlakte-equivalent van hoog naar laag;

criterium 4 : sortering volgens het toeslagrechtnummer van laag naar hoog.
Als u in 2014 gekozen heeft voor de manuele sortering wordt enkel rekening gehouden met de door u
genummerde toeslagrechten en met de door u opgegeven volgorde van de toeslagrechten.
Voorbeeld : De gewone toeslagrechten waarover u beschikt, worden weergegeven in onderstaande tabel.
In uw verzamelaanvraag heeft u 4,20 ha aangegeven met de perceelsbestemming A. Bijgevolg heeft u niet
voldoende subsidiabele teelten aangegeven om al uw gewone toeslagrechten te activeren.

Gewone toeslagrechten (GTR) (Vlaanderen)
Toeslagrechtnummer

Regio

Eenheidswaarde

000-0000-000-15
000-0000-000-16
000-0000-000-14
000-0000-000-12
000-0000-000-13
000-0000-000-11

VL
VL
VL
VL
VL
VL

€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00

Oppervlakteequivalent
1,00 ha
1,00 ha
0,36 ha
1,00 ha
1,00 ha
0,76 ha

Geactiveerd in
2014
JA
JA
JA
JA
JA
NEEN

De gemiddelde eenheidswaarde wordt als volgt berekend :

[(1,00 1,00 0,36) € 500,00 (1,00 0,84) € 400,00]
= 456,19 euro
4,20

2.

Berekening van de premie voor de gewone toeslagrechten

In de rubriek “algemene gegevens” op de afrekening worden onderstaande gegevens vermeld :
Berekeningsdatum : de datum waarop de steun berekend werd.
Type betaling : er zijn twee mogelijkheden, zijnde een voorschotbetaling van 50% of een saldobetaling.
Overzicht vaststellingen
Onder deze rubriek vindt u een overzicht van de vaststellingen (zowel administratieve vaststellingen als vaststellingen
ten gevolge van controle ter plaatse) die van toepassing zijn op uw dossier (maatregel).
In deze tabel worden onderstaande kolommen weergegeven :

toepassing : het perceel waarop de vaststelling betrekking heeft. Als het een vaststelling voor het volledige
dossier betreft, wordt in deze kolom “dossier” vermeld.

omschrijving : een omschrijving van de gedane vaststelling.

gevolg : specifiek gevolg voor deze vaststelling.
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Overzicht percelen aangegeven met de bestemming A
Onder deze rubriek vindt u een overzicht van de percelen die zijn aangegeven met de bestemming A opgesplitst in de
percelen gelegen in Vlaanderen en de percelen gelegen in Wallonië.
In deze






tabel worden onderstaande kolommen weergegeven :
perceelnummer : het perceel dat werd aangegeven met de bestemming A;
aangegeven oppervlakte (in ha): de oppervlakte die door u is aangegeven in de verzamelaanvraag;
referentieoppervlakte (in ha) : de maximale perceelsoppervlakte berekend door het grafisch systeem op basis
van de intekening van het perceel of via opmetingen ter plaatse;
gemeten oppervlakte (in ha) : enkel ingevuld als het perceel bij controle ter plaatse werd opgemeten;
geconstateerde oppervlakte (in ha) : voor het bepalen van de geconstateerde oppervlakte van een perceel
wordt niet alleen rekening gehouden met de vaststellingen van controle ter plaatse (de gemeten
oppervlakte en het niet-naleven van de verbintenisvoorwaarden) maar ook met de vaststellingen van
administratieve controles o.a. met de referentieoppervlakte van het aangegeven perceel.

Berekening
In de tabel van deze rubriek worden, per categorie vermeld in punt 1, onderstaande lijnen weergegeven :

-

lijnnummer 1 : aantal toeslagrechten waarover u beschikt op 21 april 2014 : u vindt per regio een overzicht
van het totaal aantal gewone toeslagrechten waarover u beschikt (zie overzicht in de tabel(len) onder punt 1).

-

lijnnummer 2 : aangegeven oppervlakte (in ha) : de oppervlakte die door u per regio in uw verzamelaanvraag
werd aangegeven met de perceelsbestemming “A’’.

-

lijnnummer 3 : minimum van lijnnummer 1 en 2.

-

lijnnummer 5 : minimum van lijnnummer 3 en 4.

-

lijnnummer 7 : bedrag na verlaging premievoorwaarden : de oppervlakte van lijnnummer 6
vermenigvuldigd met de gemiddelde eenheidswaarde van de toeslagrechten van de overeenkomstige categorie
zoals berekend in punt 1.

-

lijnnummer 8 : bedrag bij “voorschot” of “saldo” : het bedrag van lijnnummer 7 vermenigvuldigd met de
coëfficiënt vermeld in lijnnummer 8. De coëfficiënt in lijnnummer 8 is bij de voorschotbetaling gelijk aan 0,50 (50%)
en bij de saldobetaling gelijk aan 1 (100%).

-

lijnnummer 9 : bedrag na verlaging laattijdigheid : het bedrag van lijnnummer 8 vermenigvuldigd met de
coëfficiënt vermeld in lijnnummer 9.

lijnnummer 4 : geconstateerde oppervlakte (in ha) : voor het bepalen van de geconstateerde oppervlakte
wordt niet alleen rekening gehouden met de vaststellingen ter plaatse (de gemeten oppervlakte en het niet
naleven van verbintenissen) maar ook met de vaststellingen van administratieve controles o.a. met de
referentieoppervlakte van het aangegeven perceel.
lijnnummer 6 : opp. na verlaging premievoorwaarden : de oppervlakte na toepassing van eventuele
verlagingen conform de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1122/2009 van 30 november 2009, artikels 57, 58 en
60 (zie punt algemene gegevens vooraan toelichting).

De coëfficiënt van lijnnummer 9 is de verlagingscoëfficiënt voor te late indiening van uw verzamelaanvraag.
De uiterste datum voor de indiening van de verzamelaanvraag 2014 is 21 april 2014. Het te laat indienen van de
verzamelaanvraag 2014 leidt tot een verlaging van de bedrijfstoeslag met 1% (0,01) per werkdag vertraging.
Wanneer de verzamelaanvraag tijdig werd ingediend, is deze coëfficiënt gelijk aan 1 d.w.z. dat het bedrag van
lijnnummer 8 niet verlaagd wordt. Wanneer de verzamelaanvraag te laat werd ingediend, wordt het uit te betalen
steunbedrag verlaagd met de overeenkomstige verlagingscoëfficiënt.
Voorbeeld : de verzamelaanvraag werd ingediend op 23 april (dus 2 werkdagen te laat = 2 x 1%).
De verlagingscoëfficiënt bedraagt 0,98 (= 1 – 2 x 0,01).
Het bedrag van lijnnummer 8 wordt vermenigvuldigd met 0,98.
Als de verzamelaanvraag tijdens het weekend of op een feestdag ingediend werd, komt de verlagingscoëfficiënt
overeen met die van de eerstvolgende werkdag.
Verzamelaanvragen die na 16 mei 2014 werden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor steun.

-

lijnnummer 10 : bedrag na verlaging onderaangifte : het bedrag van lijnnummer 9 vermenigvuldigd met de
coëfficiënt vermeld in lijnnummer 10.
De coëfficiënt van lijnnummer 10 is de verlagingscoëfficiënt ten gevolge van onvolledige aangifte van gronden (zie
punt algemene gegevens vooraan toelichting).

6
Speciale toeslagrechten
1.

Aantal en waarde van uw speciale toeslagrechten (STR)

In de tabel vindt u een overzicht van de speciale toeslagrechten waarover u beschikt.
Per toeslagrecht worden de specifieke karakteristieken ervan weergegeven, zijnde :

2.

-

toeslagrechtnummer : ieder toeslagrecht heeft een uniek identificatienummer bestaande uit 12 cijfers;

-

regio : VL (Vlaams) of WAL (Waals);

-

eenheidswaarde : waarde van het toeslagrecht (in €);

-

oppervlakte-equivalent : maximaal 1 ha, maar kan ook minder zijn. Als het oppervlakte-equivalent lager is
dan 1 ha, wordt niet de volledige waarde van het toeslagrecht (= eenheidswaarde) uitbetaald. Bvb. als als
eenheidswaarde 300 euro wordt vermeld en als oppervlakte-equivalent 0,5 ha kan maximum
300 x 0,5 = 150 euro worden uitbetaald voor dat toeslagrecht;

-

geactiveerd : in deze kolom wordt meegedeeld of een toeslagrecht werd geactiveerd in 2014 of niet.

Berekening van de premie voor de speciale toeslagrechten (STR)

In de tabel worden onderstaande lijnen weergegeven :

-

lijnnummer 1 : de referentie GVE van uw bedrijf : de referentie GVE (grootvee-eenheden) van uw bedrijf.

-

lijnnummer 3 : % aanhouding in 2014 :

lijnnummer 2 : het gemiddelde aantal GVE op uw bedrijf in 2014 : alle tijdens 2014 aangehouden runderen
en alle schapen aanwezig op uw bedrijf op de 5 teldata worden in aanmerking genomen voor de bepaling van het
gemiddelde aantal GVE op uw bedrijf. Volgende dieren komen in aanmerking : schapen (worden gerekend aan 0,15
GVE), runderen jonger dan 6 maanden (worden gerekend aan 0,2 GVE), mannelijke runderen en vaarzen tussen 6
en 24 maanden (worden gerekend aan 0,6 GVE) en mannelijke runderen en vaarzen ouder dan 24 maanden,
zoogkoeien en melkkoeien (worden gerekend aan 1 GVE).

Het aanhoudingspercentage wordt als volgt bepaald :

(

lijnnummer2
) X 100
lijnnummer1

In de laatste kolom van de tabel wordt vermeld of het aanhoudingspercentage groter dan of gelijk is aan 50% of dat
het kleiner is dan 50%.

-

lijnnummer 4 : bedrag STR : de enige voorwaarde voor het bekomen van het steunbedrag voor de speciale
toeslagrechten is dat u in 2014 minstens 50% van uw referentie GVE heeft aangehouden.
Indien dit niet het geval is, heeft u geen recht op het steunbedrag van de speciale toeslagrechten.
Indien u in 2014 wel minstens 50% van uw referentie GVE heeft aangehouden, wordt het steunbedrag berekend
door uw aantal speciale toeslagrechten te vermenigvuldigen met de eenheidswaarde ervan.

-

lijnnummer 5 : bedrag na verlaging laattijdigheid : het bedrag van lijnnummer 4 vermenigvuldigd met de
coëfficiënt vermeld in lijnnummer 5.
De coëfficiënt van lijnnummer 5 is de verlagingscoëfficiënt voor te late indiening van uw verzamelaanvraag 2014
(in rubriek B.8 van de verzamelaanvraag heeft u voor uw speciale toeslagrechten opnieuw de speciale voorwaarden
aangevraagd). De uiterste datum voor de indiening van de verzamelaanvraag 2014 is 21 april 2014. Het te laat
indienen van de verzamelaanvraag 2014 leidt tot een verlaging van de uitbetaling van de speciale toeslagrechten
met 1% (0,01) per werkdag vertraging.
Wanneer uw verzamelaanvraag tijdig werd ingediend, is deze coëfficiënt gelijk aan 1 d.w.z. dat het bedrag van
lijnnummer 4 niet verlaagd wordt. Wanneer de verzamelaanvraag te laat wordt ingediend, wordt het uit te betalen
steunbedrag verlaagd met de overeenkomstige verlagingscoëfficiënt.
Voorbeeld : de verzamelaanvraag werd ingediend op 23 april (dus 2 werkdagen te laat = 2 x 1%).
De verlagingscoëfficiënt bedraagt 0,98 (= 1 – 2 x 0,01).
Het bedrag van lijnnummer 4 wordt vermenigvuldigd met 0,98.
Als de verzamelaanvraag tijdens het weekend of op een feestdag ingediend werd, komt de verlagingscoëfficiënt
overeen met die van de eerstvolgende werkdag.
Aanvragen die na 16 mei 2014 werden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor steun.

-

lijnnummer 6 : bedrag na verlaging onderaangifte : het bedrag van lijnnummer 5 vermenigvuldigd met de
coëfficiënt vermeld in lijnnummer 6.
De coëfficiënt van lijnnummer 6 is de verlagingscoëfficiënt ten gevolge van onvolledige aangifte van gronden (zie
punt algemene gegevens vooraan toelichting).
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Zoogkoeienpremie
In de rubriek “algemene gegevens” op de afrekening worden onderstaande gegevens vermeld :
Basispremie per dier : voor de campagne 2014 bedraagt de zoogkoeienpremie voor Vlaanderen € 250 per dier;
Type betaling : er zijn twee mogelijkheden, zijnde een voorschotbetaling van 80% of een saldobetaling.
Zoogkoeienquotum 2014 : het quotum waarover u beschikt voor de campagne 2014.

In de tabel worden onderstaande lijnen weergegeven :

-

lijnnummer 1 : Aantal runderen begin van de aanhoudingsperiode : het aantal runderen die op
indieningdatum in aanmerking komen voor zoogkoeienpremie op basis van de sanitelgegevens van uw bedrijf.

-

lijnnummer 2 : Beperking tot het zoogkoeienquotum : beperking van het aantal dieren van lijnnummer 1 tot
het aantal dieren van uw zoogkoeienquotum.

-

lijnnummer 3 : Aantal premiegerechtigde runderen : het aantal runderen dat op basis van de sanitelgegevens
van uw bedrijf kon worden aanvaard na toepassing van de 60-40 regel en verminderd met het aantal runderen
waarvoor een controle vaststelling werd genoteerd.
De 60-40 regel betekent dat u verplicht bent om gedurende de volledige aanhoudingsperiode van 6 maanden steeds
minimum 60% zoogkoeien (of maximum 40% vaarzen) aan te houden van het totaal aantal voor de premie
aanvaarde dieren (zoogkoeien en vaarzen samen).
Als bij een aanvraag voor zoogkoeienpremie te weinig melkkoeien aangegeven of aangehouden werden, wordt het
tekort afgetrokken van de zoogkoeien. Het aantal melkkoeien wordt berekend door de som van de op 31-03-2014 of
1-04-2014 gekende melkquota in liter van het bedrijf (leveringen + rechtstreekse verkoop) te delen door het
melkrendement in liter. Het werkelijke melkrendement (VRV-jaaruitslag 2013) wordt gebruikt voor de berekening
van het aantal melkkoeien als u dat gevraagd heeft in uw premieaanvraag voor zoogkoeien. Als u geen werkelijk
melkrendement heeft aangegeven, wordt het theoretische rendement van 6.719 liter gebruikt.

-

lijnnummer 4 : Voorschotbetaling of saldobetaling : het aantal dieren van lijnnummer 3 vermenigvuldigd met
250 euro (basispremie per dier) en met de coëfficiënt vermeld in lijnnummer 4. De coëfficiënt in lijnnummer 4 is bij
de voorschotbetaling gelijk aan 0,80 (80%) en bij de saldobetaling gelijk aan 1 (100%).

-

lijnnummer 5 : Toepassing verlagingscoëfficiënt aantal kalvingen : het bedrag van lijnnummer 4
vermenigvuldigd met de coëfficiënt vermeld in lijnnummer 5.
De coëfficiënt in lijnnummer 5 is de verlagingscoëfficiënt ten gevolge van de test op het aantal kalvingen.
Op uw bedrijf moeten in verhouding tot de grootte van uw zoogkoeienbestand, voldoende kalveren geboren en
aangehouden worden.

-

lijnnummer 6 : Toepassing verlagingscoëfficiënt premievoorwaarden (art. 65) : het bedrag van
lijnnummer 5 vermenigvuldigd met de coëfficiënt vermeld in lijnnummer 6.
De coëfficiënt in lijnnummer 6 is de verlagingscoëfficiënt ten gevolge van het niet naleven van de
premievoorwaarden conform de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1122/2009 van 30 november 2009,
artikel 65. Deze verlagingscoëfficiënt wordt bepaald in functie van het totale aantal vastgestelde
onregelmatigheden (bij een administratieve controle of een controle ter plaatse) (zie punt algemene gegevens
vooraan toelichting).

-

lijnnummer 7 : Toepassing verlagingscoëfficiënt te late indiening : het bedrag van lijnnummer 6
vermenigvuldigd met de coëfficiënt vermeld in lijnnummer 7.
De coëfficiënt van lijnnummer 7 is de verlagingscoëfficiënt voor te late indiening van uw aanvraag voor
zoogkoeienpremie. De uiterste datum voor de indiening van deze premieaanvraag is 30 september 2014.
Het te laat indienen van de premieaanvraag leidt tot een verlaging van de zoogkoeienpremie met 1% (0,01) per
werkdag vertraging. Wanneer de aanvraag tijdig werd ingediend, is deze coëfficiënt gelijk aan 1 d.w.z. dat het
bedrag van lijnnummer 6 niet verlaagd wordt. Wanneer de aanvraag te laat werd ingediend, wordt de uit te betalen
zoogkoeienpremie verlaagd met de overeenkomstige verlagingscoëfficiënt.
Voorbeeld : de premieaanvraag werd ingediend op 2 oktober (dus 2 werkdagen te laat = 2 x 1%).
De verlagingscoëfficiënt bedraagt 0,98 (= 1 – 2 x 0,01).
Het bedrag van lijnnummer 6 wordt vermenigvuldigd met 0,98.
Als de premieaanvraag zoogkoeien tijdens het weekend of op een feestdag ingediend werd, komt de
verlagingscoëfficiënt overeen met die van de eerstvolgende werkdag.
Aanvragen die na 25 oktober 2014 werden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor steun.

-

lijnnummer 8 : Toepassing verlagingscoëfficiënt onderaangifte : het bedrag van lijnnummer 7
vermenigvuldigd met de coëfficiënt vermeld in lijnnummer 8. De coëfficiënt in lijnnummer 8 is de
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verlagingscoëfficiënt ten gevolge van onvolledige aangifte van gronden (zie punt algemene gegevens vooraan
toelichting).

-

lijnnummer 9 : Beperking tot het plafond van de Vlaamse enveloppe : het bedrag van lijnnummer 8
vermenigvuldigd met de coëfficiënt vermeld in lijnnummer 9. De coëfficiënt in lijnnummer 9 is de coëfficiënt ten
gevolge van de overschrijding van de enveloppe. Het totale bedrag dat voor de zoogkoeienpremie kan uitbetaald
worden, is door de Europese Commissie vastgelegd. Bij overschrijding van dit bedrag zal voor elke landbouwer het
uit te betalen bedrag procentueel verlaagd worden zodat het totale uit te betalen bedrag niet wordt overschreden.
Het Vlaams deel van de Belgische enveloppe voor de zoogkoeienpremie, is ingevolge budgetaanpassingen naar
aanleiding van het nieuw GLB gedaald van 31.366.378 € naar 27.754.159 €. Hierdoor werd er bij de uitbetaling van
het voorschot een verlaging van 12% toegepast (coëfficiënt 0,88) en bedroeg het bedrag per premiewaardige
zoogkoe of vaars € 176. De definitieve overschrijdingscoëfficiënt wordt vastgelegd bij de saldobetaling.

Berekening
Voor de campagne 2014 wordt geen modulatie toegepast op de betalingen in het kader van de rechtstreekse
inkomenssteun (gekoppelde en ontkoppelde).
Bij de betaling van het saldo wordt voor alle bedragen boven de 2.000 euro een verlaging van 1,302214%
toegepast ten gevolge van de financiële discipline die Europees opgelegd wordt.
Ten gevolge van de overschrijding van het Vlaams budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun
wordt er daarnaast een vermindering van 1,14% toegepast op alle bedragen.
Bijgevolg wordt :

op alle bedragen een verlaging van 1,14% toegepast;

op alle bedragen hoger dan 2.000 euro een verlaging van 2,442214% toegepast.
In de tabel wordt per schijf (eerste schijf : tot 2.000 euro , tweede schijf : meer dan 2.000 euro) een overzicht
gegeven van :

-

de steunregeling : de maatregel waarvoor de premie wordt uitbetaald.

-

bedrag : bedrag vermeld in de laatste lijn van de berekening van de betrokken maatregel.

-

bedrag na verlagingen : het “bedrag” vermenigvuldigd met
o 0,98697786 als het bedrag vermeld is onder de eerste schijf;
o 0,97557786 als het bedrag vermeld is onder de tweede schijf.

-

coëfficiënt verlaging randvoorwaarden : is de verlagingscoëfficiënt ten gevolge van de niet-naleving van de
randvoorwaarden (zie punt algemene gegevens vooraan toelichting).

-

bedrag na verlaging randvoorwaarden : het “bedrag na verlagingen” vermenigvuldigd met de coëfficiënt van
voorgaande kolom.

Onder de tabel wordt het totaal uitbetaald bedrag per maatregel vermeld.

Randvoorwaarden
De uitbetaling van de rechtstreekse steun (bedrijfstoeslag, rundveepremie, groenbedekking) en de
agromilieumaatregelen zijn gekoppeld aan de naleving van voorwaarden op het vlak van leefmilieu, dier-, plantenen volksgezondheid, het dierenwelzijn en de normen voor het in een goede landbouw- en milieuconditie houden
van de landbouwgronden.
In 2014 zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot de erosieverplichtingen en de bufferstroken langs waterlopen.
De vroegere verplichtingen in het kader van de grondwaterrichtlijn worden vanaf 2014 ongewijzigd opgenomen als
norm voor het in goede landbouw– en milieuconditie houden van landbouwgronden.
Op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij kan u de aangepaste brochure over de
randvoorwaarden (met alle geldende randvoorwaarden) raadplegen, alsook een checklist met alle controlepunten.
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Bepaling verlaging : algemeen
Als bij een controle wordt vastgesteld dat de landbouwer aan één of meerdere randvoorwaarden niet voldoet,
wordt er afhankelijk van de ernst van de niet–naleving een verlaging op de totale rechtstreekse inkomenssteun
toegepast. Deze verlaging heeft zowel invloed op de bedrijfstoeslag als op de nog gekoppelde steunmaatregelen.
Een verlaging kan enkel worden toegepast als de niet–naleving betrekking heeft op een landbouwactiviteit of de
landbouwgrond van dat bedrijf.
Het verlagingspercentage is het percentage waarmee de rechtstreekse inkomenssteun in datzelfde kalenderjaar
wordt verlaagd. Dit percentage wordt bepaald na evaluatie van de ernst, de omvang, het permanente karakter en
de herhaling van de niet-naleving.
Als de niet-naleving het gevolg is van een nalatigheid van de landbouwer, wordt de steun in principe verminderd
met 3%. Afhankelijk van de ernst, omvang en permanent karakter van de niet-naleving kan dat percentage
verlaagd worden tot 1% of verhoogd worden tot maximaal 5%.
De verschillende beheerseisen en normen worden onderverdeeld in vier categorieën of terreinen van
randvoorwaarden. Deze zijn:
-

milieu (I)

-

volksgezondheid, dierengezondheid en gezondheid van planten (II)

-

dierenwelzijn (III)

-

goede landbouw– en milieuconditie (IV)

Verschillende niet-nalevingen binnen één categorie worden bij de beoordeling als één niet-naleving beschouwd.
Niet-nalevingen uit verschillende categorieën zijn wel cumuleerbaar (optelbaar), maar met een maximum van 5%
binnen eenzelfde kalenderjaar (zie voorbeeld 1 en 2).

Voorbeeld 1 (niet-nalevingen binnen eenzelfde categorie)

Beheerseis
Instandhouding vegetatie en kleine landschapselementen
Emissiearme aanwending van mest

Categorie

Verlaging

I
I

3%
1%
3%
0,97

Verlaging randvoorwaarden algemeen (totaal)
Verlagingscoëfficiënt randvoorwaarden

Voorbeeld 2 (niet-nalevingen over verschillende categorieën)

Beheerseis
Instandhouding vegetatie en kleine landschapselementen
Emissiearme aanwending van mest
Aanwezigheid van voorgeschreven oormerken (runderen)
Verlaging randvoorwaarden algemeen (totaal)
Verlagingscoëfficiënt randvoorwaarden

Categorie

Verlaging

I
I
II

3%
1%
3%
5%
0,95

Als de niet-naleving niet het gevolg is van een nalatigheid van de landbouwer, maar als het gaat om een
opzettelijke niet-naleving van één van de randvoorwaarden, wordt in principe een verlagingspercentage toegepast
van 20%. Dat percentage kan, afhankelijk van de ernst, de omvang en het permanente karakter van deze
opzettelijke niet–naleving, verlaagd worden tot 15% of verhoogd worden tot maximaal 100%.

Herhalingen
Als u een eerdere niet-naleving van eenzelfde randvoorwaarde herhaalt, wordt het huidige verlagingspercentage
vermenigvuldigd met de factor drie, echter beperkt tot een maximum van 15%. Een herhaling van een nietnaleving wordt gedefinieerd als een meer dan eenmaal binnen een periode van drie opeenvolgende jaren
geconstateerde niet-naleving van dezelfde beheerseis of norm, mits de landbouwer van de eerdere niet-naleving in
kennis is gesteld en de mogelijkheid heeft gehad de nodige maatregelen te nemen.
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Voorbeeld 3 (herhaling van een niet–naleving van één beheerseis in combinatie met andere niet–nalevingen van
beheerseisen)

Beheerseis niet nageleefd in 2013
Instandhouding vegetatie en kleine landschapselementen
Emissiearme aanwending van mest
Bijhouden correct register (runderen)

Categorie

Verlaging

I
I
II

3%
1%
1%
4%
0,96

Verlaging randvoorwaarden algemeen (totaal)
Verlagingscoëfficiënt randvoorwaarden

Beheerseis niet nageleefd in 2014
Traceerbaarheid
Minimaal onderhoud landbouwgronden
Bijhouden correct register (runderen)

Categorie

Verlaging

II
IV
II

1%
1%
9% (*)

Verlaging algemeen (totaal)
Verlagingscoëfficiënt randvoorwaarden

11%
0,89

(*) : 3% (verlagingspercentage van het jaar zelf) x factor 3 (herhaling) = 9%
Als u in de twee daaropvolgende kalenderjaren opnieuw de beheerseis ‘bijhouden correct register (runderen)’ niet
naleeft, wordt het vorige verlagingspercentage (in bovenstaand voorbeeld 9%) vermenigvuldigd met de factor 3,
weliswaar beperkt tot een maximum van 15%. In dat geval zal u een extra waarschuwingsbrief krijgen met de
melding dat een verdere niet–naleving van deze beheerseis beschouwd zal worden als een opzettelijke niet–
naleving. Een nieuwe vaststelling van niet–naleving zal in dat geval leiden tot een verlagingspercentage van 81%.

Controles op de naleving van randvoorwaarden
De controles op de randvoorwaarden worden zowel administratief als via plaatsbezoek door ALV uitgevoerd.
Daarnaast kunnen ook vaststellingen van overtredingen, die gemeld worden door de gespecialiseerde controleinstanties (het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB), het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)) in het
kader van hun reguliere werking, gevolgen hebben voor de uitbetaling van de rechtstreekse steun.

Verlagingscoëfficiënt randvoorwaarden
Op de afrekening vindt u terug voor welke randvoorwaarden een niet–naleving werd vastgesteld, tot welke
categorie deze randvoorwaarden behoren en welk verlagingspercentage na evaluatie werd bepaald voor deze
individuele randvoorwaarden.
Opmerking : als het gaat om een niet-naleving van gering belang (= kleine inbreuk) die de landbouwer op tijd
heeft rechtgezet, is er geen verlaging (verlagingspercentage ‘0%’).
Op basis van de berekeningsmethode, vastgelegd in de Europese Verordening nr. 1122/2009, wordt uit de
individuele verlagingspercentages “de verlagingscoëfficiënt randvoorwaarden” en “de verlagingscoëfficiënt
randvoorwaarden zoogkoeienpremie” voor het lopende kalenderjaar bepaald.
De verlagingscoëfficiënt randvoorwaarden is van toepassing voor alle steunregelingen, behalve de
zoogkoeienpremie.
De verlagingscoëfficiënt randvoorwaarden zoogkoeienpremie is enkel van toepassing voor de
zoogkoeienpremie. Deze verlagingscoëfficiënt verschilt van de verlagingscoëfficiënt randvoorwaarden als de nietnaleving van de randvoorwaarden eveneens een inbreuk is op de premievoorwaarden en reeds tot een verlaging
heeft geleid via de verlagingscoëfficiënt (artikel 65) (zie boven).
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Adressen buitendiensten
Voor bijkomende vragen kan u zich wenden tot uw bevoegde buitendienst.
Contactgegevens buitendiensten van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en
Inkomensbeleid (MIB)
Afdeling Markt- en Inkomensbeheer Vlaams-Brabant
Vlaams Administratief Centrum – Diestsepoort 6, bus 102 – 3000 Leuven
Tel.: 016-66 61 40 / Fax: 016-66 61 41
E-mail: mib.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be
Afdeling Markt- en Inkomensbeheer Antwerpen,
Anna Bijnsgebouw – Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 72 – 2018 Antwerpen
Tel.: 03-224 92 00 / Fax: 03-224 92 01
E-mail: mib.antwerpen@lv.vlaanderen.be
Afdeling Markt- en Inkomensbeheer Limburg
Vlaams Administratief Centrum (Blok A, niveau 2) – Koningin Astridlaan 50, bus 6 – 3500 Hasselt
Tel.: 011-74 26 50 / Fax: 011-74 26 69
E-mail: mib.limburg@lv.vlaanderen.be
Afdeling Markt- en Inkomensbeheer Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum Virginie Lovelinggebouw – Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 102 – 9000 Gent
Tel.: 09-276 29 00 / Fax: 09-276 29 05
E-mail: mib.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be
Afdeling Markt- en Inkomensbeheer West-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum Jacob Van Maerlant – Koning Albert I laan 1/2 bus 102 – 8200 Brugge
Tel.: 050-24 76 20 / Fax: 050-24 76 01
E-mail: mib.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
Vanaf 01/01/2015 wordt het Agentschap voor Landbouw en Visserij geïntegreerd in het Departement Landbouw en
Visserij. De contactinformatie voor deze toelichting wijzigt niet.

