
 
   

  

 
    

 
 

  
 

  

    
    

 
    

 
   

  
 

 
     

    
  

     
 

 

  
 

    
     

   
   

  
 

Z "' Vlaanderen I.&\ ?c is landbouw en visserij 

DEPARTEMENT 
LANDBOUW & VISSERIJ 

PREMIE BEHOUD GESPECIALISEERDE 
ZOOGKOEIENHOUDERIJ– VERDELING VAN 

PREMIERECHTEN UIT DE RESERVE 
Campagne 2021 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

In bepaalde gevallen kunnen landbouwers premierechten uit de reserve bekomen. In deze fiche worden 
de voorwaarden en modaliteiten voor de aanvraag opgesomd. 

1 VOORWAARDEN 

 Indien u jonger bent dan 40 jaar op 1 januari 2021 en voor het eerst gestart met een 
landbouwactiviteit tussen 2 januari 2020 en uiterlijk op 1 januari 2021 kan u eenmalig 15 
premierechten uit de reserve krijgen na overname van een exploitatie met veebeslag en met alle 
premierechten voor zoogkoeien die aan het beslag gekoppeld zijn. 
Indien er geen of minder dan 5 premierechten aan het overgenomen veebeslag gekoppeld zijn, dan 
moet u zich minstens 5 rechten aanschaffen om deel te kunnen nemen aan de regeling. 
Voor groeperingen van natuurlijke personen en voor rechtspersonen moet minstens 1 van de leden, 
bestuurders, zaakvoerders of beherende vennoten voldoen aan de voorwaarden. 
Indien u in de vorige campagne in aanmerking kwam als jonge starter (jonger dan 40 jaar op 
1 januari 2020 en voor het eerst gestart met een landbouwactiviteit tussen 2 januari 2019 en uiterlijk 
op 1 januari 2020) maar in 2019 geen aanvraag hebt ingediend, kan u in 2020 nog een aanvraag 
indienen. 

 Indien u tussen 2 januari 2020 en uiterlijk op 1 januari 2021 voor het eerst gestart bent met een 
landbouwactiviteit en een nieuw veebeslag voor het eerst hebt geactiveerd, kan u eenmalig 20 
premierechten uit de reserve krijgen. 

2 AANVRAAG PREMIERECHTEN VOOR ZOOGKOEIEN UIT DE 
RESERVE 

 De aanvraag voor premierechten uit de reserve kan gebeuren van 30 september tot en met 
30 november 2020 via het e-loket van Landbouw en Visserij. 

 Als jonge starter heeft u evenwel 2 jaar de tijd om de 15 premierechten eenmalig aan te vragen, 
namelijk in de periode oktober-november 2020 of 2021. 

 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 
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geldt dus ook voor de premierechten die niet uit de reserve komen. Enkel in geval van een volledige 
bedrijfsovername kunnen deze premierechten wel overgedragen worden. 

Rechten uit de reserve verkregen door een e-loket aanvraag in november 2017 kunnen verkocht worden 
vanaf het najaar 2020 om dan vanaf 1 januari 2021 op naam van de overnemer komen te staan. 

De premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij kan enkel toegekend 
worden aan actieve landbouwers. U vindt meer informatie over actieve landbouwer op de 
webpagina: http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/bedrijfsgegevens/actieve-landbouwer. 

3 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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