Persbericht
Vervroegde voorschotbetaling zoogkoeienpremie en bedrijfstoeslag campagne 2010
Op vraag van Vlaams minister-president Kris Peeters heeft de Europese Commissie
toestemming gegeven om een vervroegd voorschot uit te betalen voor de zoogkoeienpremie
2010 en onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde gebieden eveneens voor de
bedrijfstoeslag 2010. Reden voor de vraag was de droogte in het voorjaar waardoor een deel
van vnl de grasproductie verloren gegaan is. De Europese Commissie heeft zich dan ook
vooral gefocust op de zoogkoeienpremies en die gebieden met een hoog areaal grasland.
Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer, wenst de
landbouwers op de hoogte te brengen van de voorwaarden verbonden aan deze vervroegde
voorschotbetalingen.
Zoogkoeienpremie 2010
Aan de landbouwers die uiterlijk op 31 augustus 2010 een aanvraag hebben ingediend via
het e-loket of uiterlijk op 31 juli 2010 op papier, wordt een voorschot van 80% van de totale
premie van 250,00 euro per dier uitbetaald.
Om tegemoet te komen aan de problemen ontstaan door het verlies aan grasproductiewordt
het voorschot vervroegd uitbetaald (eind oktober in plaats van eind november). Bovendien
wordt het voorschotpercentage opgetrokken van 60% naar 80%.
Het saldo van de zoogkoeienpremie 2010 (en het totale premiebedrag voor de dossiers
zonder voorschot) zal in het voorjaar van 2011 betaald worden.
Bedrijfstoeslag 2010
In de gemeenten waar grasland meer dan de helft van het totale landbouwareaal in beslag
neemt, krijgen de betrokken landbouwbedrijven 50% van de bedrijfstoeslag vervroegd
uitbetaald als zij een geldige en conforme verzamelaanvraag indienden en beschikken over
toeslagrechten.
Onderstaande alfabetische lijst geeft een overzicht van de Vlaamse gemeenten die voldoen
aan de vooropgestelde voorwaarde.
A- Aalst, Aartselaar, Antwerpen, As,
B- Balen, Beerse, Beringen, Berlaar, Berlare, Boechout, Bonheiden, Boom, Boortmeerbeek,
Bornem, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Brugge, Buggenhout,
D- De Pinte, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, Diepenbeek, Duffel,
E- Elsene, Essen,
G- Ganshoren, Geel, Genk, Gent, Grobbendonk,
H- Haaltert, Ham, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heist-Op-Den-Berg, Herentals, Herselt, HeusdenZolder, Hoeilaart, Hoogstraten, Houthalen-Helchteren, Hove,
J- Jabbeke,
K- Kalmthout, Kapellen, Knesselare, Koekelberg, Kontich,
L- Laakdal, Laarne, Lebbeke, Lede, Leopoldsburg, Leuven, Liedekerke, Lier, Lille, Lint,
Lovendegem, Lummen,
M- Maldegem, Malle, Mechelen, Meerhout,Melle, Merksplas, Mortsel,
N- Neerpelt, Nevele,Niel, Nijlen, Ninove,
O- Olen, Oostende, Oostkamp, Oud-Turnhout, Overpelt,
P- Putte,

R- Ranst, Rijkevorsel, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver,
Sint-Martens-Latem,
T- Temse, Tessenderlo, Turnhout,
V- Voeren, Vorselaar, Vorst, Vosselaar,
W- Waasmunster, Westerlo, Wetteren, Wichelen, Wijnegem, Willebroek, Wommelgem,
Wuustwezel,
Z- Zandhoven, Zele, Zoersel, Zonhoven, Zutendaal, Zwijndrecht.
Het saldo van de bedrijfstoeslag 2010 (en de totale bedrijfstoeslag voor de landbouwers uit
de overige gemeenten) wordt betaald in de maand december 2010.
Algemeen
De voorschotbedragen worden verminderd met de modulatieheffing die 8% bedraagt. Deze
modulatie wordt niet toegepast op de eerste 5.000 euro rechtstreekse inkomenssteun die de
landbouwer krijgt.
De betalingen zullen zo snel als mogelijk na 16 oktober 2010 worden uitgevoerd, en zullen in
elk geval voor eind oktober op de rekening van de landbouwers gestort worden.

