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Vanaf 2015 wordt een nieuwe gekoppelde premieregeling ingesteld voor het behoud van de 

gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. De huidige zoogkoeienregeling houdt op te bestaan na afloop van 

de  campagne 2014. Er wordt een nieuwe individuele referentie bepaald die kan omgezet worden naar een 

zoogkoeienquotum voor de campagne 2015 en de daaropvolgende campagnes. 

 

 

Wordt voor mij een individuele referentie berekend? 

 

 Er wordt voor u een individuele referentie berekend indien u actief was op een rundveebeslag op 

1/1/2014. 

 

Hoe wordt mijn individuele referentie berekend? 

 

 Alle geboortes op uw bedrijf tijdens de referentiejaren 2012 en 2013 van kalveren van het vleestype uit 

moederdieren (eveneens vleestype) worden opgehaald uit Sanitel.  

 Voor elk referentiejaar wordt voor elk moederdier nagegaan of het minstens 8 maanden voor de 

kalving onafgebroken op uw bedrijf is geweest. Indien 70% van de gekalfde moederdieren voldoet aan 

de 8 maanden aanhouding, dan wordt voor dat referentiejaar het totaal aantal kalvingen in rekening 

gebracht. 

 Indien minder dan 70% van de gekalfde moederdieren voldoet aan de 8 maanden aanhouding, dan 

wordt een omrekening gedaan van het aantal kalvingen. Bvb. 30 kalvingen betekent dat 21 

moederdieren minstens 8 maanden aangehouden moesten zijn. Indien slechts 18 gekalfde 

moederdieren 8 maand zijn aangehouden, dan worden voor dat kalenderjaar 26 (=18/0.7) kalvingen in 

rekening gebracht. 

 Om uw individuele referentie te bepalen wordt het gemiddelde van het aantal kalvingen in 2012 en 

2013 genomen.  

 



 

Wanneer ben ik een jonge starter en hoe wordt mijn individuele referentie dan berekend? 

 

 U bent een jonge starter als u jonger bent dan 40 jaar op 1/1/2015 en voor het eerst gestart bent als 

landbouwer in de periode van 2/1/2010 tem 1/1/2015. Dit geldt ook indien u lid bent van een 

groepering of zaakvoerder van een rechtspersoon. 

 Per kalenderjaar wordt voor elk gekalfd moederdier nagegaan of het minstens 2 maanden (in plaats 

van 8 maanden) voor de kalving onafgebroken op uw bedrijf is geweest.  

 Het maximum van het aantal kalvingen van 2012 en 2013 wordt genomen (in plaats van het 

gemiddelde).  

 Als jonge starter krijgt u bovenop uw individuele referentie 15 premierechten uit de reserve.  

 Indien u als jonge starter een bedrijf overneemt na 1/1/2014 dan neemt u de referentie van de 

overlater over (zie wat moet ik doen als ik een volledig rundveebedrijf heb overgenomen na 1/1/2014?). 

De referentie wordt dan niet opnieuw berekend. 
 

Wat betekent mijn individuele referentie voor de toekomst?  
 

 Indien u actief zal zijn op 1/1/2015 en uw individuele referentie bedraagt minimum 20 dan krijgt u, 

nadat u uw deelname bevestigd heeft via het e-loket, een nieuw zoogkoeienquotum voor de campagne 

2015 en de daaropvolgende. 
 

Wat kan ik doen indien mijn individuele referentie tussen 14 en 19 ligt?  

 

 U kan 20 rechten uit de reserve krijgen op voorwaarde dat u tijdens het kalenderjaar 2014 minstens 

20 kalvingen van het vleestype uit moederdieren (eveneens vleestype) heeft waarbij minstens 70% van 

de gekalfde moederdieren 8 maanden voorafgaand aan de kalving onafgebroken op uw bedrijf waren. 

 Hiervoor moet u ten laatste op 31/10/2014 aangetekend het daartoe voorziene formulier voor rechten 

uit de reserve indienen bij uw buitendienst.  

 Na bevestiging van uw deelname via het e-loket en na het controleren van de voorwaarden voor 2014, 

zal u begin 2015 (al dan niet) een nieuw zoogkoeienquotum van 20 krijgen. 
 

Kan ik nog op een andere manier aanspraak maken op extra rechten uit de reserve?  
 

 Indien u een VLIF dossier van het type investering in “bouw/inrichting vleesveestal”, “inrichting 

vleesveestal”, “bouw rundveestal” of “ammoniakemissiearme vleesveestal” hebt ingediend tussen 

2/1/2009 en 1/7/2014 en dit dossier werd goedgekeurd ofwel, indien nog niet goedgekeurd, het dossier 

niet is geweigerd en de investering reeds werd uitgevoerd, dan kan u aanspraak maken op rechten uit 

de reserve. 

 U komt dan in aanmerking voor een aantal rechten dat overeenstemt met een referentie berekend in 

2014 op voorwaarde dat deze minimaal 20 bedraagt en hoger is dan de referentie berekend voor 

2012/2013. 



 

Disclaimer  

Deze fiche is door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare 

informatie. Deze fiche heeft een informatief karakter. Bij discussie is enkel de relevante wetgeving bepalend. 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 is 

opgenomen. 

 Hiervoor moet u ten laatste op 31/10/2014 aangetekend het daartoe voorziene formulier voor rechten 

uit de reserve indienen bij uw buitendienst.  

 Na bevestiging van uw deelname via het e-loket en na het controleren van de voorwaarden voor 2014, 

zal u begin 2015 (al dan niet) een nieuw zoogkoeienquotum (overeenstemmend met het referentie-

aantal 2014) krijgen. 

 Indien u ook nog voldoet aan de voorwaarden van jonge starter, krijgt u ook nog 15 extra rechten. 
 

Wat moet ik doen als ik een volledig rundveebedrijf heb overgenomen na 1/1/2014?  

 

 Indien u een bedrijf overneemt (in de periode 2/1/2014 – 1/1/2015) van een landbouwer die beschikt 

over een individuele referentie, dan kan u die referentie overnemen indien die minimaal 20 bedraagt. 

 Indien de referentie van de overlater minimum 14 bedraagt, kan u deze overnemen (op voorwaarde dat 

u zelf nog niet over een referentie beschikt) en vervolgens een aanvraag voor rechten uit de reserve 

indienen onder de hierboven vermelde voorwaarden. 

 Indien u voldoet aan de voorwaarden van jonge starter, kan u de referentie van de overlater 

overnemen indien die minimaal 5 bedraagt en krijgt u 15 extra rechten uit de reserve. 

 U moet ten laatste op 31/10/2014 aangetekend het daartoe voorziene formulier voor overdracht van 

referentiegegevens indienen bij uw buitendienst.  

 U dient eveneens uw deelname via het e-loket te bevestigen. 
 

Wat moet ik doen indien ik niet akkoord ga met mijn individuele referentie?  
 

 Indien u niet akkoord gaat met de berekening van uw individuele referentie of u wenst overmacht in 

te roepen, kan u best zo snel mogelijk via brief of mail een goed geargumenteerd bezwaar indienen 

bij uw buitendienst. Hou er rekening mee dat bezwaarschriften die na 1/12/2014 ontvangen worden 

kunnen geen invloed meer hebben op de berekening van uw individuele referentie. 

Waar vind ik meer informatie? 
 

Op www.vlaanderen.be/landbouw/glb2020 vindt u algemene informatie over het nieuwe GLB. U vindt hier 
ook per maatregel een informatiefiche met de meest recente informatie.  
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw buitendienst van Landbouw. 
 

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. 
 

http://www.vlaanderen.be/landbouw/glb2020

