Correcte aanvraag voorkomt ellende
INTRO:
Premie aanvragen is secuur werk waarbij veel fout kan
gaan. Dan blijft geld liggen of moeten uitgekeerde premies worden
terugbetaald. De meestgemaakte fouten op een rij.
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TEKST:
Het premiestelsel zit lastig in elkaar, zodat een fout snel is gemaakt. Ook
Laser worstelt ermee, blijkt uit de perikelen rond de terugvorderactie van
de premies van 2002. De zoogkoeienpremie is de meest complexe regeling,
waardoor daar de meeste fouten ontstaan. Tijdigheid is het sleutelwoord
voor een correcte aanvraag. De gevolgen van afkeuringen zijn groot,
aangezien ze doorwerken in de uitkering van alle premieaanvragen. Door de
terugvorderingsactie kunnen in de desbetreffende jaren de oppervlaktes of
premiewaardige dieren lager worden vastgesteld. Hierdoor krijgt een
veehouder toeslagrechten met een lagere waarde toegewezen.
Zoogkoeien
Verplaatsing Het verplaatsen gebeurt administratief niet correct.
Verplaatsingen naar een tweede UBN-nummer op hetzelfde bedrijf moeten
worden gemeld als zijnde een verplaatsing. Ook worden ze te laat gemeld.
Meld dit altijd voordat het dier wordt verplaatst, minimaal een dag eerder.
De datum van ontvangst van de verplaatsingsmelding bij Laser is bepalend.
Vervanging Bij vervanging blijken niet alle runderen aan de definitie van
het dier te voldoen, bijvoorbeeld als een koe wordt vervangen die geen kalf
krijgt in de voorgeschreven periode. In dat geval kan het dier beter worden
opgegeven als ‘vermindering’, zodat geen afwijzing volgt. Bij vervanging
moet ook de vervangende koe aan alle definities voldoen, dus 4 maanden een
kalf aanhouden.
Een noodslachting in de aanhoudperiode kan worden gemeld als ‘vervanging’
of als ‘vermindering’. In dat laatste geval moet de veehouder wel bewijs
meesturen, zoals een verklaring van de dierenarts. Een kalf dat binnen 4
maanden naar een noodslachter wordt afgevoerd, moet worden gemeld en
voorzien zijn van bewijsmateriaal.
Aanhoudperiode De lengte van de aanhoudperiode geeft problemen. Bij een koe
begint deze periode de dag na ontvangst van de aanvraag en eindigt 6
maanden later om 24.00 uur. Ontvangst is bijvoorbeeld op 25 juni, de eerste
dag is 26 juni, dus aanhouden t/m 25 december 24.00 uur. De aanhoudperiode
van een kalf begint daags na de geboorte en eindigt 4 maanden later. De
periode kan liggen na de aanhoudperiode van de koe. De koe moet dan langer
worden aangehouden.
Verder wordt deelname aan keuringen en tentoonstellingen in de
aanhoudperiode niet altijd vooraf gemeld aan Laser. Ook moet een veehouder
de juiste verhouding koeien/vaarzen in acht nemen. Dit gaat bijvoorbeeld
fout als een vaars kalft. Problemen zijn te voorkomen door een vaars te
vervangen voordat het dier afkalft.
Stierenpremie
Veehouders nemen de aanhoudingstermijn van 2 maanden niet altijd in acht.
De dieren moeten zijn aangehouden op het eigen bedrijf. Ook het tijdig en
correct melden van verplaatsingen gaat soms mis. Verder gebeurt het dat de
dieren niet van het mannelijk geslacht zijn. Verder worden tijdens
controles afwijkingen geconstateerd.
Slachtpremie
Dieren zijn soms jonger dan 8 maanden, zodat ze niet voor de slachtpremie
voor volwassen runderen in aanmerking komen. Ook worden ze soms minder dan
2 maanden aangehouden. Afgevoerde dieren zijn niet altijd binnen 1 of 2
maanden geslacht of geëxporteerd. Ook worden dieren niet juist aan I&R
gemeld of verwerkt in het bedrijfsregister.
Maïspremie
Bij problemen met de maïspremie draait het meestal om grond die niet
premiewaardig blijkt te zijn, omdat die in één van de jaren van 1987 tot en
met 1991 niet volledig is gebruikt voor akker- of tuinbouw.

Kader bij artikel:
EU-recht bindt
Wettelijke premieregels binden Laser en veehouder.
De premieregelingen, en daarmee de bezwarenprocedures, zijn gebaseerd op
verordeningen in het EU-recht. Dit recht bepaalt dat een veehouder
verplicht is tot terugbetaling van te veel ontvangen premies, verhoogd met
berekende rente.
Er is een uitzondering. De terugbetalingsplicht geldt niet als sprake is
van een fout van de bevoegde instantie, en die fout redelijkerwijs niet kon
worden ontdekt door het bedrijfshoofd. De verordening bepaalt dat indien de
fout betrekking heeft op aangeleverde ‘feitelijke elementen’ van belang
voor de berekening, de veehouder géén beroep kan doen op de uitzondering.
Laser moet het besluit tot terugvorderen binnen een jaar na betaling
bekendmaken.
Overigens is er ook nationaal recht. Dat zegt dat een beslissing op basis
van een rechtsgeldig besluit niet zomaar teruggedraaid kan worden. Ook het
vertrouwensbeginsel is van toepassing. De veehouder heeft erop vertrouwd
recht te hebben op subsidie en dit al geïnvesteerd. Volgens advocaat Theo
Linssen moet Laser met alles rekening houden.
Kader bij artikel:
Zo sta je sterk bij geschil
Adviezen waarmee u sterker komt te staan bij een eventueel geschil met
Laser.
- Stel tijdig bezwaar in, binnen de geldende periode.
- Leg een dossier aan waarin u alle correspondentie met Laser bewaart. Leg
de papieren op volgorde van datum.
- Zet op alle brieven en bezwaarschriften die u aan Laser verstuurt de
datum, het aanvraagnummer en uw eigen gegevens. Verstuur alles aangetekend.
Dat is wel een stuk duurder, maar u heeft daarmee het bewijs dat de stukken
zijn aangekomen. Voeg indien nodig kopieën toe; geen originele papieren.
- Als u extra gegevens moet doorgeven aan Laser, doe dat dan per fax. Een
fax is een beter bewijsstuk dan een telefonische mededeling. Niet
vervolgens het faxbewijs aan de betreffende papieren in uw dossier.
- Als u telefoneert, maak dan een notitie met wie u hebt gesproken, de
datum en kort wat er besproken is. Verzoek vooraf aan de medewerker van
Laser dat hij/zij van het gesprek ook een notitie maakt. Laat toezeggingen
altijd schriftelijk bevestigen.
- Noteer of en wanneer Laser van zich moet laten horen na het versturen van
correspondentie. Soms is Laser verplicht voor een bepaalde datum te
reageren.
- Maak gebruik van de mogelijkheid uw standpunt mondeling toe te lichten.
Bedenk hierbij wel dat alles wat u zegt, u later in de beroepsprocedure
teruggeworpen kunt krijgen. Overleg met een deskundige de strategie en
schakel juridische hulp in. Ken uw rechten.
- Overweeg of de kosten van een rechtszaak opwegen tegen de kans van
slagen.
- Laser mag niet zomaar alle betalingen onbeperkt terugvorderen, zeker niet
als de fout bij Laser ligt.
- Weet dat u rente over terug te betalen premie moet betalen. Maar dit
hoeft wettelijk alleen over de periode tussen de kennisgeving en de
feitelijke terugbetaling. Dus niet over voorgaande jaren.
- Besef dat voorkomen beter is dan genezen. Hou het bedrijfsregister netjes
bij, zorg dat alle dieren minimaal één oornummer in hebben, geef mutaties
tijdig en correct door en vul de premieaanvraag volledig in.
- Probeer ruim van tevoren inzichtelijk te hebben hoe de situatie op uw
bedrijf is en wordt. Dat kan ook financieel voordeel opleveren. Het kan
bijvoorbeeld gunstig zijn om enkele koeien op te ruimen, zodat u wel in
aanmerking komt voor een extensiveringspremie.

Bijschrift figuren:
Een veelheid aan formulieren maakt de kans op fouten groter. Toch is
nauwkeurig en volledig invullen noodzakelijk om niet tegen financiële
teleurstellingen aan te lopen.

