Overdracht van premierechten voor zoogkoeien – campagne 2008
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV)
Markt- en Inkomensbeheer (MIB)

MIB-REF-25ZKQ-080125

Vak voorbehouden voor de administratie (ontvangstdatum)
Waarvoor dient dit formulier? Aan wie bezorgt u dit formulier?
Met dit formulier meldt u de overdracht van premierechten voor zoogkoeien. Dit formulier moet degelijk ingevuld ten
laatste op 29 februari 2008 aangetekend verstuurd worden naar de buitendienst van de overnemer (adressen
achteraan vermeld). Aanvragen ingediend na deze datum zullen niet in aanmerking genomen worden. De poststempel
van de zending geldt hiertoe als bewijs. Gelieve de HANDTEKENINGEN niet te vergeten. Alle ondergetekenden wordt
aangeraden een kopie van dit formulier te nemen en te bewaren.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS OVERLATER EN OVERNEMER
OVERLATER
.

.

Landbouwernummer
Huidig premiequotum

.

.

,

OVERNEMER
.

.

,

Naam en voornaam
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Tel/fax/GSM

2. OVER TE DRAGEN PREMIERECHTEN
De overlater en de overnemer verklaren kennis te hebben genomen van de EG-verordeningen en van de Vlaamse
bepalingen terzake, inzonderheid deze die zich op de keerzijde bevinden. Zij verbinden er zich toe deze bepalingen na te
leven.
Zij vragen hierbij de DEFINITIEVE (1) overdracht, al dan niet gepaard gaande
met de overname van het bedrijf
van

,

JA

NEEN

(2)

premierechten zoogkoeien.

In letters : ………………………. premierechten en …..…………………… tienden.
(1) Voor de campagne 2008 is het niet mogelijk om premierechten tijdelijk over te dragen.
(2) Schrappen wat niet past. Enkel ‘JA’ aanduiden in geval van een totale en definitieve bedrijfsovername, die gepaard
gaat met de totale overdracht van het premiequotum van overlater aan overnemer. In dit geval de bewijsstukken
toevoegen die de overname van het bedrijf bevestigen. Op het aantal overgedragen premierechten zal een
afhouding van 1 % worden toegepast voor de reserve, behalve bij bedrijfsovernames (zie keerzijde).

3. AANDACHTSPUNTEN
1.

2.

Overdrachten enkel mogelijk binnen Vlaanderen
Ingevolge de regionalisering van de landbouwbevoegdheden werden alle beschikbare premierechten in België na
afloop van de campagne 2002 verdeeld over de regio’s (Vlaanderen + Brussels Hoofdstedelijk gewest, Wallonië).
Daar zowel de toegekende rechten als de rechten in de nationale reserve definitief aan één van de beide regio’s
werden toegewezen, is het niet meer mogelijk om overdrachten tussen de regio’s uit te voeren. Dit betekent dat
landbouwers die beschikken over een quotum dat is toegewezen aan Vlaanderen geen premierechten kunnen
overnemen van of overdragen aan landbouwers van wie het bedrijf in Wallonië is gelegen.
Vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van dierlijke mest afkomstig van rundvee
Landbouwers die deelgenomen hebben aan de regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de
productie van dierlijke mest afkomstig van rundvee, mogen hun zoogkoeienquotum niet overdragen.

4. OPMERKINGEN
1.

2.

3.

Deze verklaring is slechts geldig :
- indien ze gedateerd is en ondertekend is door de overlater én de overnemer;
- indien ze conform is met alle bepalingen voor overdracht.
De overdracht wordt effectief vanaf de dag van indiening van de aanvraag voor overdracht. Aan de overlater en
aan de overnemer zal medegedeeld worden hetzij :
- de nieuwe premiequota, met afhouding van een deel van het premiequotum van de overnemer voor de reserve;
- de weigering van de aanvraag voor overdracht ingeval van het niet-naleven van de overdrachtsmodaliteiten. De
initiële premiequota worden in dit geval bevestigd.
Gebruik van premierechten :
De landbouwer die tijdens de campagne 2008 niet tenminste 90 % van zijn premiequotum gebruikt, verliest het nietgebruikte deel. Uitzondering : de landbouwer die ten hoogste 7 premierechten bezit en die tijdens de campagne 2007
en de campagne 2008 niet minstens één maal 90 % van zijn premiequotum gebruikt, verliest het deel dat hij tijdens
de campagne 2008 niet gebruikt.

5. MODALITEITEN VOOR OVERDRACHT VAN PREMIEQUOTA
1.
2.

3.

4.

5.

Tijdelijke overdracht van premiequota :
Voor de campagne 2008 is er geen mogelijkheid tot tijdelijke overdracht van premierechten.
Definitieve overdracht van premiequota :
De overlater draagt zijn premiequotum definitief over aan een andere landbouwer. Deze laatste wordt eigenaar van
het premiequotum. Een definitieve overdracht kan gedeeltelijk of volledig zijn.
Volledige overdracht van premiequota :
De overdracht van het volledige premiequotum aan één of meerdere landbouwers. De overlater behoudt aldus geen
enkel premierecht meer voor de betrokken campagne.
Gedeeltelijke overdracht premiequota :
Er moet minstens 1 premierecht worden overgedragen en de overlater moet na de overdracht minstens 1
premierecht overhouden.
Afhouding voor de reserve :
1 % van de overgedragen premierechten moet worden afgestaan aan de reserve. Er is geen afhouding ingeval van
een totale en definitieve bedrijfsovername die gepaard gaat met een totale overdracht van de premierechten.

6. CONTACTGEGEVENS VAN DE BUITENDIENSTEN
Markt- en Inkomensbeheer Antwerpen
Vlaams Administratief Centrum Antwerpen
Lang Kievitstraat 111 – 113, bus 72 - 2018 ANTWERPEN
Tel. 03 224 92 00 – Fax 03 224 92 01
Kristien Vaes, ingenieur
e-mail: mib.antwerpen@lv.vlaanderen.be

Markt- en Inkomensbeheer Oost -Vlaanderen
Burgemeester Van Gansberghelaan 92
MERELBEKE
Tel. 09 272 22 00 – Fax 09 272 22 01
Katrien Billiet, ingenieur
e-mail: mib.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be

Markt- en Inkomensbeheer Vlaams-Brabant
Ellipsgebouw (gelijkvloers)
Koning Albert II-laan 35, bus 43 - 1030 Brussel
Tel.: 02 552 73 00 – Fax 02 552 73 01
Marian Van den Bossche, ingenieur
e-mail: mib.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be

Markt- en Inkomensbeheer Limburg
Vlaams Administratief Centrum (Blok A, niveau 2)
Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 HASSELT
Tel. 011 74 26 50 – Fax 011 74 26 69
Lieve Put, ingenieur
e-mail: mib.limburg@lv.vlaanderen.be

-

9820

Markt- en Inkomensbeheer West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 1 - 8310 BRUGGE
Tel. 050 20 76 20 – Fax 050 20 76 29
Freddy Dedeyne, ingenieur
e-mail: mib.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be

7. DATUM EN HANDTEKENINGEN
DATUM

NAAM EN VOORNAAM OVERLATER (1)(2)

HANDTEKENING VOOR AKKOORD

NAAM EN VOORNAAM OVERNEMER (1)

HANDTEKENING VOOR AKKOORD

_ _ /_ _ / 2 0 _ _
DATUM
_ _ /_ _ / 2 0 _ _
(1) Ingeval de landbouwer een rechtspersoon of groepering van natuurlijke personen is, dienen alle vennoten of
leden dit formulier mee te ondertekenen voor akkoord. De handtekening van de wettige vertegenwoordiger volstaat
indien wijzigingen van bestaande statuten of nieuwe statuten van de onderneming bij dit formulier worden gevoegd.
Ingeval de landbouwer ervoor gekozen heeft om de meewerkende echtgeno(o)t(e) of partner mee te laten
identificeren als exploitant, is de handtekening van de geïndentificeerde partner vereist.
(2) Ingeval de overlater is overleden, dienen alle erfgenamen te ondertekenen voor akkoord en moet de akte van
bekendheid toegevoegd worden.

