
Het nieuwe GLB, vanaf 2023

Verdieping conditionaliteiten



• Basisinkomenssteun en 
herverdelingssteun voor 
duurzaamheid: 
hectarebetaling voor 
landbouwgrond

• Eco-regeling: hectarebetaling 
voor extra activiteiten

• Agrarisch natuur en 
landschapsbeheer: betaling 
voor extra activiteiten

VLB, 11 november 2021

Grondgebonden GLB: de belangrijkste 
regelingen

Verzwaar
-de 

conditio-
naliteit



Wat is het en waar moet ik aan voldoen? 

Conditionaliteiten



Conditionaliteiten: uit de Regelgeving voortvloeiende 
beheerseisen (RBE’s) en Goede Landbouw en milieucondities 
(GLMC’s)

Aan de conditionaliteiten moet je voldoen als je deelneemt aan 
het GLB. Als je deze voorwaarden niet naleeft kan er een 
administratieve sanctie worden opgelegd in de vorm van een 
korting op de GLB subsidie.
  

Wat zijn conditionaliteiten?
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RBE’s en GLMC’s  
Nr. Korte beschrijving
RBE 1 Kaderrichtlijn water

RBE 2 Nitraatrichtlijn

RBE 3 Vogelrichtlijn

RBE 4 Habitatrichtlijn

RBE 5 Diervoeding en levensmiddelen

RBE 6 Hormonen en beta-agonisten

RBE 7 Gewasbeschermingsmiddelen

RBE 8 Duurzaam gebruik pesticiden

RBE 9 Bescherming kalveren

RBE 10 Bescherming varkens

RBE 11 Bescherming landbouwhuisdieren

Nr. Goede landbouw en milieucondities
GLMC 1 Oppervlakte blijvend grasland gelijk houden

GLMC 2 Veenweiden en wetlands beschermen

GLMC 3 Stoppels niet verbranden

GLMC 4 Bufferstroken langs waterlopen

GLMC 5 Erosie tegengaan

GLMC 6 Bodem minimaal bedekken

GLMC 7 Gewassen op bouwland roteren

GLMC 8 4% van uw bouwland niet-productief laten; 
instandhouding LE; snoeiverbod in broedperiode

GLMC 9 Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland beschermen

GLMC 10 Bufferstroken langs droge sloten



§ Definitie Blijvend grasland: natuurlijke of ingezaaide vegetatie; meer 

dan 50% grassen of kruidachtige voedergewassen; ten minste 5 jaar 

niet in vruchtwisseling.

§ Nationale monitoring aandeel BG: niet meer dan 5% daling

§ Referentieaandeel: 2018; NSP: 42.56

§ Verplichtingen tot omzetting 

GLMC 1: instandhouding blijvend 
grasland
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§ Norm is gericht op “kustvlakteveen”:
veengrond (meststoffenbesluit, grondsoortenkaart), in niet 
afwaterende gebieden beneden 1 meter boven NAP

§ Voor het gebied geldt een Peilbesluit (Omgevingswet)
§ Boer mag in dat gebied de waterstand niet beïnvloeden (binnen 

bandbreedtes peilbesluit blijven)
§ Actualisatie grondsoortenkaart 2024
§ Meer ambitieuze invulling van de norm per 2025: voor alle veen + 

verplichting grasland/natte teelten
§ Wetlands genieten bescherming via GLMC 1 en 9, geen norm in GLMC 

2. 

GLMC 2: houden aan peilbesluit
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• Verboden gewasresten te verbranden na de oogst
• Uitzondering: met vergunning B&W (fytosanitair)
• Bestaande norm

GLMC 3: verbod stoppelverbranding
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Norm: Geen meststoffen en geen gewasbescherming in de strook; 
Bufferstrook wordt gemeten vanaf insteek, tenzij flauw talud. 

Afmeting:
1. bufferstroken van 5 m breed langs KRW-waterlichamen én langs 

ecologisch kwetsbare wateren
2. bufferstroken van 3 m breed langs overige watervoerende sloten
3. bufferstroken van 1 meter langs droge sloten

Uitzonderingen als de bufferstrook meer dan 4% van de oppervlakte 
van het topografische perceel beslaat:
• KRW waterlichaam gaat van 5 naar 3; KRW watervoerende sloot 

gaat ook nog van 3 naar 1
• Overige watervoerende sloot gaat van 3 naar 1; en van 1 naar 0.5

GLMC 4: bufferstroken
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Uitzonderingen
Bredere strook RBE 8 teeltvrije zone

Wat mag op de bufferstrook?
• Maaien en beweiden mag  tenzij ingezet voor GLMC 8a niet 

productief
• Bufferstrook mag LE, bijv. schouwpad of houtwal zijn
• Teelt mag. Klet daarbij wel op de voorwaarden teeltvrije zone.

GLMC 4: bufferstroken
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Een 1 meter brede bufferstrook langs sloten die droogvallen vanaf 1 
april tot 1 oktober. 

GLMC 10 bufferstrook langs droge sloot
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• Erosiebepaling
• Provincie Limburg: ondersteunend kaartmateriaal
• Diverse bepalingen over teelt en bewerkingen 

afhankelijk van hellingspercentage of gewassoort
• Bestaande norm
• Geen bekende issues

GLMC 5: bodembewerkingsbeheer
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Bestaande norm

• Verbod op zwarte braak
• Percelen uit productie genomen
• Groenbemester inzaaien
• 31 mei-31 augustus
• Voorgeschreven soorten en mengsels
• Ruige stalmest of gewasresten mag als alternatief voor de 

groenbemester
• Uitzondering  ANLB 

GLMC 6: minimale bodembedekking zomer 
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1. Lichte klei: tussen 1 augustus en 30 november, op minimaal 80% 
van het bouwland op bedrijfsniveau minimaal 8 weken 
bodembedekking. 
De winterbedekking kan bestaan uit gewassen en gewasresten. 

2. Zware klei: de periode bodembedekking is beperkt tot  minimaal 6 
weken tussen 1 augustus en 1 november.

3. Vanaf 16 september tot 1 februari is bodembedekking op zand klei 
en löss verplicht, tenzij in het 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn 
anders aangegeven. 

4. - nieuw: korter, maar dan effect op stikstofgebruiksnorm

GLMC 6: minimale bodembedekking winter
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Derogatie voor 2023: geen rotatieplicht

Nieuwe hoofdregel rotatie:
• op minimaal 1/3 van het bouwland gewasrotatie (= op bedrijfsniveau),
•  onder voorwaarde dat er elk 4e jaar een ander gewas als hoofdteelt 

wordt verbouwd (= op perceelsniveau)
• de jaarlijks verplichte gewasrotatie op minimaal 1/3 van het areaal kan 

ook worden ingevuld met een of meerdere volgteelten na de hoofdteelt 
binnen hetzelfde kalenderjaar, tot de inzaai van het hoofdgewas van het 
volgende jaar, mits de volgteelt bestaat uit een andere gewassoort dan 
de hoofdteelt. 

GLMC 7: gewasrotatie
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Aanvullende voorwaarde 
Op zand en löss minimaal eens per vier jaar een 
rustgewas als hoofdteelt (tellen vanaf 2023)

Ø Ander gewas = andere gewascode
Ø Andere gewassoort=in de gewascodetabel staat 

welke gewassen tot eenzelfde soort horen

GLMC 7: gewasrotatie
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Gewasdiversificatie:

Ø Voor specifiek gebied: Oldambt en eiland Hoekse waard

Ø Continuteelt wintergewas toegestaan: wintertarwe, wintergerst, 
winterkoolzaad en winterraapzaad

Ø Voorwaarde gewasdiversificatie: minimaal drie teelten, waarbij het 
hoofdgewas, bestaande uit wintertarwe, wintergerst, 
winterkoolzaad of winterraapzaad op maximaal 75% van het 
bouwland mag voorkomen. De derde teelt behoort op minimaal 5% 
van het bouwland voor te komen. 

 

GLMC 7 Gewasdiversificatie
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- Natte teelten (eco)
- Braak
- Meerjarige gewassen (=langer dan een jaar)
- Grassen e.a. kruidachtige voerdergewassen
- Als 75% van het bouwland bestaat uit gras, 

vlinderbloemigen, of braak ligt
- Als 75% van de subsidiabele oppervlakte 

bestaat uit grasland
- Bij gecertificeerde biologische teelt (SKAL): 

landbouwer is gecertificeerd; perceel 
biologische productiemethode

- Bij ANLB conflicterende voorwaarden

GLMC 7: vrijstellingen
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Ø Derogatie 2023: maximaal 96% mais/soja/kortlopend hakhout
Ø Baseline 4% ANLB ECO

Drie opties 8a:
1) ten minste 4 % van het bouwland op bedrijfsniveau is 
bestemd voor niet-productief areaal, met inbegrip van braakliggend 
land. 
2) ten minste 7 % van het bouwland is bestemd voor niet-
productief areaal, met inbegrip van braakliggend land, waarvan 4% 
mag worden ingevuld met de ecoregeling.

3) ten minste 7 % van het bouwland is bestemd voor niet-
productief areaal, met inbegrip van braakliggend land, waarvan 4% 
mag worden ingevuld met stikstofbindende gewassen, zonder gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen.

GLMC 8 a: 4% niet productieve grond
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Beheerde rand/groene braak (inzaai)

Onbeheerde randbufferstrook, groene braak (spontane 
opkomst; ruigtes;stroken wild gras; Stroken langs bos

Sloot/rietzoom

Sloot grenzend aan beheerde rand/natuurvriendelijke oever

Vijvers/poelen

Heggen/hagen/houtsingels/houtwallen/struwelen; Geïsoleerde 
boom/knotboom; Boomgroepen

Natuurvriendelijke oever; Wetlands

Tuunwallen; Zandwallen; Schouwpaden; Graften
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GLMC 8 a: 4% niet productieve grond 
optie 1



2) ten minste 7 % van het bouwland is bestemd voor niet-productieve 
areaal, met inbegrip van braakliggend land, waarvan 4% mag 
worden ingevuld met de ecoregeling.

 alleen eco niet productief!

3) ten minste 7 % van het bouwland is bestemd voor niet-productieve 
areaal, met inbegrip van braakliggend land, waarvan 4% mag 
worden ingevuld met stikstofbindende gewassen, zonder gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen.

GLMC 8 a: 4% niet productieve 
grond, opties 2 en 3
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Vrijstellingen
• meer dan 75% van het bouwland wordt voor de productie van grassen of andere 

kruidachtige voedergewassen, braak ligt, gebruikt wordt voor de teelt van 
vlinderbloemige gewassen, of voor een combinatie daarvan

• meer dan 75% van het subsidiabel areaal van de landbouwer bestaat uit:
a) blijvend grasland, of 
b) wordt gebruikt voor de productie van grassen of andere kruidachtige 
     voedergewassen, of 
c) wordt gebruikt voor natte teelten (als hoofdteelt), of
d) een combinatie van de a en/of b en/of c

• Volledig biologische bedrijven met minder dan 10 ha bouwland

GLMC 8 a: 4% niet productieve grond
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• Voor welke periode geldt het niet productief zijn ? 
6 maanden
• Moet NPA op bouwland liggen of grenzen aan bouwland? 
Ja, op of aangrenzend
• Moet je LE aanpalend aan bouwland meetellen voor de oppervlakte bouwland ?
Nee
• Moeten akkerranden en bufferstroken meetellen als bouwland?
Gewasafhankelijk
• Kunnen LE gedeeld worden tussen landbouwers bv. ieder de helft van de sloot ?
Ja, mits gebruik

GLMC 8 a: 4% niet productieve grond

Vrijdag 13 december 2019 Type hier de voettekst 23



8b: 
Ø Verbod op verwijderen van boomwallen en boomgroepen zonder 

vergunning 
Ø Verbod op het zonder vergunning verwijderen van elementen die 

een habitat vormen (Natuurbeschermingswet)

Rol van Provincies bij uitvoeren Nb wet

8c: verbod op snoeien in broedseizoen 15 maart t/m 15 juli

GLMC 8b en 8c
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Norm: Niet ploegen of omzetten van aangewezen ecologisch 
kwetsbaar blijvend grasland in N2000 gebied

Nieuw is:
• Betreft alleen Habitatrichtlijn
• Vogelrichtlijn gebieden afwijkend regime: ploegverbod eens in de 

10 jaar (natuurbeheerplannen provincies) 
• Geen ontheffing mee
• Geen vrijstelling meer voor biologische boeren

Lichte grondbewerking is toegestaan: graslandvernieuwing met 
technieken waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en 
dekkende vegetatie zichtbaar blijft

Bij ploegen en omzetten volgt een heromzettingsplicht; niet (tijdig) 
naleven heromzettingsplicht is ook een niet naleving conditionaliteiten

GLMC 9
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RBE 1 Kader Richtlijn Water
• Waterbeheerprogramma: onttrekking oppervlaktewater en 

grondwater, verontreiniging van water
• Regionaal waterprogramma
• Nationaal waterprogramma
• Vrijstelling/toestemming

RBE 8 Duurzaam gebruik pesticiden
Vakbekwaamheidscertificaten
Keuringsbewijs gewasbeschermings-apparatuur
Teeltvrije zone
Zorgplicht
Reinigen verpakking
Reinigen werktuigen

Sociale conditionaliteit: vanaf 2025

RBE’s nieuw
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Nr.orte beschrijving
RBE 2: Nitraatrichtlijn
RBE 3: Vogelrichtlijn
RBE 4: Habitatrichtlijn
RBE 5: Diervoeding en levensmiddelen
RBE 6: Hormonen en beta-agonisten
RBE 7: Gewasbeschermingsmiddelen
RBE 9: Bescherming kalveren
RBE 10: Bescherming varkens
RBE 11: Bescherming landbouwhuisdieren

Verdwenen RBE’s: alle I&R regels

RBE’s bestaand
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Vragen? Stel ze gerust!
Vragenrondje


