
 

 IDENTIFICATIE VAN DE  AANVRAGER 

 

 

 

 

 

AANVRAAG 

Ik, ondergetekende, wens aanspraak te maken op 20 rechten uit de Vlaamse reserve zodat ik kan toetreden 
tot de nieuwe regeling voor de zoogkoeien. 
 
Deze rechten uit de reserve kunnen slechts toegekend worden indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 
 

− Ik beschik over een individuele referentie tussen 14 en 19 of ik heb een bedrijf inclusief rundveebeslag 
overgenomen met een individuele referentie tussen 14 en 19 (overdrachtformulier indienen!). 
 

− Ik heb nog geen rechten uit de reserve ontvangen als jonge starter. 
 

-  Ik zal in de periode van 1/1/2014 tot en met 31/12/2014 minstens 20 kalvingen type vlees uit moederdier 
type vlees hebben. 

 
- Minstens 70% van de gekalfde moederdieren zullen minstens 8 maanden voorafgaand aan de kalving 

onafgebroken op het bedrijf aanwezig geweest zijn.  
  

Indien uw aanvraag voor rechten uit de reserve tijdig werd ontvangen zal uw voorlopige referentie op 20 
rechten worden gezet. Tot en met 15/12/2014 kan u op het e-loket de toekenning van uw individuele referentie 
van 20 rechten aanvragen. Met deze aanvraag bevestigt u tevens uw deelname voor de nieuwe 
zoogkoeienregeling 2015. Indien u nalaat om ten laatste op 9/1/2015 (25 kalenderdagen laattijdigheid met 1% 
korting op de premie 2015) op het e-loket uw deelname te bevestigen dan hebt u geen nieuw 
zoogkoeienquotum en kan u niet deelnemen aan de zoogkoeienpremie 2015. 
 
In de loop van januari 2015 wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht of uw aanvraag voor 20 rechten uit de 
Vlaamse reserve werd weerhouden. Indien uw aanvraag werd weerhouden dient u verder niets te ondernemen. 
Indien uw aanvraag niet weerhouden werd, komt ook uw deelnameverklaring voor de campagne 2015 te 
vervallen. 
 
Rechten uit de reserve kunnen gedurende 3 jaar niet overgedragen worden.  
 
 

Aanvraag van rechten uit de 
reserve bij de toekenning van de 
individuele referentie 

  

 
Agentschap voor Landbouw en Visserij  
Markt- en Inkomensbeheer                             

  
 
Vak voorbehouden voor de administratie  
Ontvangstdatum 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan u 20 premierechten aanvragen uit de 
Vlaamse reserve als uw individuele referentie minimum 14 en 
maximum 19 bedraagt. 

 

Naar wie stuurt u dit formulier? 

Dit formulier moet degelijk ingevuld TEN LAATSTE OP 31 OKTOBER  2014 AANGETEKEND verstuurd 
worden naar de buitendienst van de aanvrager (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 HANDTEKENING niet te vergeten. Er  wordt aangeraden een fotokopie van dit formulier 
te nemen en te bewaren. 

e  Kleef hier uw 
identificatievignet 

of vul hiernaast uw 

gegevens in 

   landbouwernummer 
 

  - 
 
 

  - 
 
 

  - 
 
 

 

 
       naam landbouwer    …………………………………………………………… 

 
       straat en nummer     …………………………………………………………… 
 
postcode en gemeente    …………………………………………………………… 



CONTACTGEGEVENS  BUITENDIENSTEN MIB 

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 
e-mail: mib.antwerpen@lv.vlaanderen.be 

Markt- en Inkomensbeheer Oost -Vlaanderen 
Vlaams Administratief Centrum  
Virginie Lovelinggebouw 19

e 
verdieping 

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 102  
9000 Gent 
Tel. 09 276 29 00 - Fax 09 276 29 05 
e-m ail: mib.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be 
 

Markt- en Inkomensbeheer Vlaams-Brabant  
Vlaams Administratief Centrum 
Diestsepoort 6,bus 102 – 3000 LEUVEN 
Tel.: 016 66 61 40 – Fax 016 66 61 41 
e-mail: mib.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be 
 

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

Markt- en Inkomensbeheer West-Vlaanderen  
Vlaams Administratief Centrum – Jacob van 
Maerlantgebouw 
Koning Albert I-laan 1.2, bus 102 
8200 BRUGGE 
Tel. 050 24 76 20 – Fax 050 24 76 01 
e-mail: mib.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be 

 

DATUM EN HANDTEKENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Dit formulier  is door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de 
informatie in dit formulier. 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 dit formulier is opgenomen. 
De steunregeling waarvan in dit formulier sprake is, is onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie. 
 

 

DATUM NAAM EN VOORNAAM  HANDTEKENING VOOR AKKOORD 

_ _ /_ _ / 20 14  

 
 
 
 
 

 


