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1 INSTAPPEN PREMIE VOOR HET PRODUCEREN VAN 
VLEESKALVEREN 

 Een actieve landbouwer die over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt op 
1/1/2019 kan instappen in de premieregeling. U vindt meer informatie over actieve landbouwer op de 
webpagina: http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/bedrijfsgegevens/actieve-landbouwer 

 De landbouwer moet hiervoor jaarlijks een deelnameverklaring indienen. 

2 PREMIEVOORWAARDEN 2019 

 Het aantal premiegerechtigde dieren is gebaseerd op het aantal kalveren geslacht in de periode van 
1/1/2019 tot en met 31/12/2019 en afkomstig van uw vleeskalverbeslag. De gegevens worden 
automatisch opgehaald uit de Sanitel database.  

 De kalveren moeten jonger zijn dan 8 maanden op datum van slachting. 
 De kalveren moeten minstens 120 dagen op uw vleeskalverbeslag aanwezig geweest zijn. 
 De kalveren moeten vanaf de aankomst op het bedrijf correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn. 

Dit betekent onder meer dat alle gebeurtenissen en bewegingen tijdig (binnen de 7 dagen) en correct 
aan Sanitel moeten gemeld worden. Dieren waarvan aankomst, vertrek, … laattijdig gemeld zijn, 
zullen sowieso uitgesloten worden van de premie.  

 Voor kalveren geslacht in een buitenlands slachthuis gelden dezelfde voorwaarden. 

3 PREMIEAANVRAAG 2019 

 Vanaf 1/10/2018 tem 17/12/2018 kan u uw deelname bevestigen op het e-loket bij “Deelname premie 
voor het produceren van vleeskalveren 2019”.  

 Na 17/12/2018 heeft u nog 25 kalenderdagen, dus tot en met 11/1/2019, de tijd om uw deelname te 
bevestigen maar uw premiebedrag zal dan wel verminderen met 1% per werkdag laattijdigheid.  

 Indien er een volledige bedrijfsovername plaats heeft tijdens het kalenderjaar stopt de premieregeling 
bij de overlater op de de overnamedatum zoals die gekend is bij het Departement Landbouw en 
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Visserij. De premieregeling gaat ook op deze overnamedatum van start bij de overnemer, als deze 
opnieuw een deelnameverklaring indient.. 

4 PREMIEBEDRAG 

 Het totale beschikbare budget zal jaarlijks verdeeld worden over het totaal aantal premiegerechtigde 
vleeskalveren.  

5 MEER INFORMATIE 

Op www.vlaanderen.be/landbouw/kalverpremie 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. 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8040
http://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/inkomenssteun#buitendiensten
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