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Wat zijn de voorwaarden? 
 Iedere landbouwer die beschikt over premierechten voor zoogkoeien kan zijn premierechten overdragen, op 

voorwaarde dat hij minstens 70% van zijn premierechten benut heeft in 2015. In geval van een volledige 
bedrijfsovername moet niet voldaan zijn aan de 70% voorwaarde. 

 Een landbouwer die premierechten uit de reserve heeft gekregen kan geen enkel premierecht overdragen in de 
3 campagnes volgend op de campagne van toekenning van de premierechten. Dat geldt dus ook voor de 
premierechten die niet uit de reserve komen. Enkel ingeval van een volledige bedrijfsovername kunnen deze 
premierechten wel overgedragen worden.  

 Een landbouwer die voor een campagne reeds premierechten overnam kan er in dezelfde campagne geen 
overlaten. 

 Overdracht van premierechten voor zoogkoeien is enkel mogelijk tussen landbouwers met een hoofdbeherende 
buitendienst van het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij.  

Wanneer en hoe kunnen premierechten overgedragen worden? 
 Bij een volledige bedrijfsovername kan u de premierechten gedurende gans het kalenderjaar 2015 overdragen 

maar u moet zich ervan bewust zijn dat de premierechten pas op 1 januari 2016 op naam van de overnemer 
komen. De overlater zal de premiebetaling in 2015 ontvangen maar het is de overnemer die aan de 
premievoorwaarden dient te voldoen vanaf het moment van de bedrijfsovername. 

 Dit moet aangemeld worden met het formulier “melding van een volledige bedrijfsovername” of tenzij u dit wil 
melden via het e-loket dan kan dit van 30 oktober tot en met 30 november 2015. 

 Bij een overdracht van premierechten zonder volledige bedrijfsovername kan de overdracht enkel gebeuren 
van 30 oktober tot 30 november 2015 via het e-loket van Landbouw en Visserij. Het is de overlater die de 
aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien moet indienen. Indien u ouder bent dan 65 
jaar op 1 januari 2016 dan zullen, bij een overdracht, al uw premierechten vervallen aan de reserve, behalve bij 
een volledige bedrijfsovername aan eerste, tweede of derde graadverwanten. Bij het overlaten of overnemen 
van premierechten dient u er rekening mee te houden dat u minstens 20 premierechten moet bezitten om aan 
de regeling te kunnen deelnemen voor de campagne 2016. 

 De premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij kan enkel toegekend worden aan 
actieve landbouwers. Niet-actieve landbouwers worden als volgt gedefinieerd: 

o Landbouwers van wie het landbouwareaal voor de helft of meer bestaat uit natuurlijke graslanden en 
die op minder dan 75% van hun natuurlijke graslanden de minimumactiviteit uitvoeren.  

o Uitbaters van vastgoeddiensten, uitbaters van permanente sport- en recreatiegebieden en uitbaters van 
luchthavens, spoorwegdiensten en waterwerken, behoudens tegenbewijs.  

  

In bepaalde gevallen kunnen landbouwers premierechten overnemen van andere landbouwers. In deze fiche 
worden de voorwaarden en modaliteiten voor de overdracht van premierechten opgesomd. 
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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. 

Meer informatie 
Op www.vlaanderen.be/landbouw/subsidies vindt u de meest recente informatie.  

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. 

 

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. 

 


