
Het nieuwe GLB, vanaf 2023

Uitleg GLB, conditionaliteiten, basispremie en eco-regeling



• Basisinkomenssteun voor 
duurzaamheid: 
hectarebetaling voor 
landbouwgrond

• Eco-regeling: hectarebetaling 
voor extra activiteiten

• Agrarisch natuur en 
landschapsbeheer: betaling 
voor extra activiteiten

Grondgebonden GLB: de belangrijkste 
regelingen

Presentator
Presentatienotities
Als we praten over het Gemeenschappelijk landbouw beleid hebben we het vooral over grondgebonden steun. Dat blijft zo. Er is basisinkomensteun, vergroening en agrarisch natuurbeheer blijft. Toch gaat er het nodige veranderen: een accent verschuiving naar klimaat, bodem, water en biodiversiteit.Bedrijven kunnen meedoen aan de eco-regeling, aanvullende acties in het veld, en voor die extra inspanning krijgt men extra geld per hectare landbouwgrond. En voor de bedrijven die veel meer doen voor landschap en biodiversiteit, blijft de ANLB (agrarisch natuurbeheer) bestaan. Basispremie: Op hoofdlijnen verandert er waarschijnlijk weinig aan de systematiek van de basispremie ten opzichte van de huidige situatie. Een verandering is dat naast de nu al geldende voorwaarden ook de vergroeningseisen, in een wat andere vorm, binnen het huidige GLB onder de voorwaarden gaan vallen. Deze zogenaamde conditionaliteit vervangt dus de randvoorwaarden en vergroeningsvoorwaarden. Wel is er een extra eis bijgekomen met betrekking tot bescherming van veengronden en is de eis voor gewasrotatie bij (zetmeel)aardappelen aangescherpt. Een andere verandering is dat in het nieuwe GLB de betalings-en toeslagrechten komen te vervallen en de basispremie daarmee daadwerkelijk een hectarepremie wordt. Ecoregeling: De ecoregeling is een nieuw element in het GLB. De ecoregeling is een verleidingsinstrument om duurzamer te produceren. Met andere woorden, het is een regelingen die een meer duurzamer manier van produceren stimuleert door het belonen van (vooraf vastgestelde) activiteiten die passen bij hun ondernemerschap, bedrijf en interesse en die bijdragen aan de GLB doelen. Bedrijven krijgen voor extra activiteiten in het veld punten. Voorbeelden van activiteiten zijn het weiden van rundvee, akkerranden of het instandhouden van landschapselementen.�Bij voldoende punten ontvangt de landbouwer een vergoeding per hectare. Betaling vindt plaats voor alle hectares behorend bij het bedrijf. Het eenheidsbedrag voor eco-regeling is waarschijnlijk circa 100 euro),  . De ANLB kennen we al. Het ANLb blijft in het nieuwe GLB belangrijk voor het realiseren van doelen als bijvoorbeeld het behoud van weide- en akkervogels, en blijft dus bestaan. �De eco-regeling geeft iedere individuele boer de kans de bedrijfsvoering duurzamer te maken en daarvoor een vergoeding te krijgen. Het ANLb blijft voor specifieke gebieden in Nederland toepasbaar, waarbij collectieven aan de lat staan voor het beheerplan. Het ANLb wordt qua doelen waarschijnlijk wel verbreed met klimaat en milieuactiviteiten. Dit betekent dat soms dezelfde activiteiten op een perceel mogelijk zijn. Echter, daar waar een zelfde type activiteit zowel in de eco-regeling als het ANLb wordt toegepast, wordt voorkomen dat hiervoor meer wordt betaald dan vanuit de Europese regelgeving is toegestaan. 



Subsidieaanvraag

1 maart-15 mei 
In deze periode doet u 
uw deelnamemelding 
en geeft u uw bouwplan 
door 



• Landbouwgrond 
- minimum landbouwactiviteit

• Landschapselement 
– aangrenzend aan landbouwgrond

Ter beschikking/beheer van de landbouwer
• Peildatum 15 mei

• Bedrag basisbetaling is 220 euro
• Aanvullende betaling voor de eerste 
• 40 hectare: 54 euro

Basispremie: Subsidiabele grond 
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Bedrijf 60 Hectare:
60 * 220 = 13.200
40 *  54 =    2.160
Basispremie  15.360 euro



Wat is het en waar moet ik aan voldoen? 

Conditionaliteiten



RBE’s en conditionaliteiten       (GLMC’s)  
Nr. EU Verordening
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

GLMC 9 Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland

GLMC 10 Bufferstroken langs droge sloten



Op een bufferstrook is geen bemesting en geen toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. 

De bufferstrook bedraagt:
• 5 meter breed langs ecologisch kwetsbare wateren
• 5 m breed langs KRW-waterlichamen
• 3 m breed langs overige watervoerende sloten
• 1 meter breed langs droge sloten

Bufferstrook start vanaf insteek sloot

GLMC 4, GLMC 10: Bufferstroken



GLMC 4/10: Bufferstrook langs (droge ) sloot
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Bufferstroken, 
minimale breedte 
langs verschillende 
waterlopen/sloten

ecologische 
kwetsbare 
waterloop

Waterloop KRW 
breedte >10 
meter

Waterloop KRW 
breedte < 10 
meter

Overige 
waterlopen

Droge sloot 
(droog van 1 april 
tot 1 oktober)

Hoofdregel 5 meter 5 meter 5 meter 3 meter 1 meter
Totale oppervlakte 
bufferstroken > 4% 
van het betreffende 
referentieperceel, 1e 
toets

5 meter 3 meter 3 meter 1 meter 1 meter

Totale oppervlakte 
bufferstroken > 4% 
van  het betreffende 
referentieperceel, 2e 
toets

5 meter 3 meter 1 meter 0,5 meter 1 meter

Presentator
Presentatienotities
Onderscheid greppen en droge sloot.Idee is om aan te sluiten bij de bestaande regels voor greppels. Daar waar een greppel de landbouw niet echt hindert is het onderdeel van de landbouwgrond. Dan zijn ze nu ook niet uitgetekend in het perceelsregister.We onderzoeken nog in hoeverre de BGT bij de registratie van droge sloot wellicht ten onrechte ook dit soort greppels heeft meegenomen. Ook op het onderscheid van de watervoerendheid is onze registratie nog niet compleet.Idee is dat de boer zelf kan aangeven of er al dan niet sprake is van een droge sloot. Ook hier zal 2023 als een transitie jaar gezien moeten worden waarin de registraties verder verbeterd moet worden.



Op een bufferstrook: 
bemesting en gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan. 
(beweiden, maaien en oogsten zijn toegestaan)

Teeltvrije zone (en bufferstroken)
• Verplichting ander gewas op teeltvrije zone
• Teeltvrije zone breder dan de bufferstrook; dan geldt de breedte van 

de teeltvrije zone

Bufferstrook inzetten voor 4% niet productieve grond (GLMC 8)
Landbouwproductie (beweiden, maaien en oogsten) is niet toegestaan

Uitzondering voor bufferstrook met kruiden langs grasland of bouwland: Niet productief; 
wel maaien en afvoeren

GLMC 4, GLMC 10: Bufferstroken



Vragen? Stel ze gerust!
Vragenrondje



Zomerbedekking:
Minimale bodembedekking 31 mei-31 augustus 
 Geen zwarte braak

Winterbedekking: 
 Lichte klei: Tussen 1 augustus en 30 november bedekt u 

minimaal 8 weken 80% van uw bouwland.

 Zand, löss en veen: Van 1 oktober tot 1 februari is het 
verplicht om een vanggewas ( of winterteelt) te telen op 
bouwland. 

 Zand en löss: Het is verplicht om na mais op een 
vanggewas te telen tot 1 februari. 

GLMC 6: Minimale bodembedekking



Voorwaarde: Ieder jaar wisselen van gewastype op een perceel.

• Een vanggewas dat in de winter blijft staan telt mee als een ander gewas

Vrijstellingen:

- 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)

Voorwaarde: Op zand en löss minimaal eens per vier jaar een rustgewas als hoofdteelt

Let op: In 2023 wordt niet terug gekeken naar het gewas in 2022

GLMC 7: Gewasrotatie



Minimum aandeel van niet-productieve oppervlakte of landschapselementen 
op bouwland (inclusief braakliggende grond) van 4%. 

4 % niet productieve grond invullen met:

• Landschapselementen op of langs bouwland (onder andere sloten, houtwallen, etc)
Landschapselementen tellen extra mee – weegfactor

• Bufferstroken langs bouwland 

• Akkerranden en groene braak

Uitzonderingen:

• Als 75% van de subsidiabele oppervlakte bestaat uit grasland

• Als 75% van het bouwland bestaat uit gras, vlinderbloemigen, of braak ligt

• Biologisch (gecertificeerd, met maximaal 10 hectare bouwland

Let op: in 2023 geldt deze norm niet als alleen de basispremie wordt aangevraagd 

GLMC  8: 4% niet productieve grond

Presentator
Presentatienotities
GLMC8: Ieder bedrijf met bouwland moet tenminste 4% van zijn bouwland niet-productief laten. Zo wordt het boerenland ‘dooraderd’ met een leefgebied’ voor dieren en planten. Dit kan ingevuld worden met sloten,poelen, plas-drassen, houtopstanden, houtwallen, individuele of groepen bomen, bomenrijen, bufferstroken, groene braak, of akkerranden.Landbouwers kunnen ook 7% van het bouwland niet-productief in te richten, waarbij 4% vergoed kan worden via de eco-regeling of voor het telen van stikstofbindende gewassen (waaronder ook een eiwitgewas voor menselijke consumptie). Als stikstofbindende gewassen geteeld worden mag er geengebruik gemaakt worden van gewasbeschermingsmiddelen. Bedrijven worden conform de Europese verordening vrijgesteld indien meer dan 75% van het bouwland gebruikt wordt voor de productie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, (groene) braak ligt, gebruikt wordt voor de teelt van vlinderbloemige gewassen, of voor een combinatie daarvan. Hetzelfde geldt wanneer meer dan 75% van het subsidiabele landbouwareaal blijvend grasland is, gebruikt wordt voor de productie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, of gedurende een aanzienlijk deel van het jaar - of een aanzienlijk deel van de gewascyclus - wordt beplant met gewassen die onder water staan, of gebruikt wordt voor een combinatie daarvan. Onder deze GLMC valt ook de bescherming van landschapselementen. Hiervoorwordt aangesloten bij de vereisten vanuit de Wet Natuurbescherming. Bomenwallen en boomgroepen mogen alleen verwijderd worden als daar een vergunning voor is afgegeven. Tot slot bevat deze GLMC de verplichting dat in het broedseizoen de vogels niet verstoord mogen worden, conform staande praktijk.



Vragen? Stel ze gerust!
Vragenrondje



De stap naar verdere verduurzaming van de Landbouw

Eco-regeling

Presentator
Presentatienotities
Vo. 2021/2115, art. 16, lid 2, onder d. Regelingen voor klimaat , milieu en dierenwelzijn



Stap 1: De instapeis, de schijf van vijf

Eco-activiteiten dragen bij aan schoon water, schone 
lucht, een goede bodem, meer biodiversiteit, een 
mooi landschap en het klimaat.

Elke activiteit levert een aantal punten op en draagt 
bij aan een of meerdere doelen van de schijf van vijf.

Gemiddeld moeten ten minste 5 punten per hectare 
worden gehaald met een evenwichtige verdeling 
over de doelen van de schijf van vijf om mee te 
kunnen doen met de ecoregeling.





1. Bereken uw instapeisen voor de ecoregeling

2. Bepaal uw bouwplan voor het komende jaar

3. Kies uw eco activiteiten

4. Bereken de behaalde punten en waarden voor de ecoregeling

5. Bepaal het niveau voor de ecopremie; aanvullen eco activiteiten

De eco regeling in de praktijk



Akkerbouw
bedrijf 

50 hectare

75 75

37,5

37,5

25



1. Bepaal uw instapeis
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Regiogroep 1 Regiogroep 2
Veenkoloniën Bouwhoek, Hogeland en Oldambt
Oostelijke Beekdalen en Ontginningen Noordelijk Weidegebied
Zuidelijke Beekdalen en Ontginningen Flevopolders

Westelijk Holland
Zuidwestelijke Delta en Rivieren

Eco-doel Regiogroep 1 Regiogroep 2
Klimaat 1,5 1,25
Bodem en Lucht 0,75 1,25
Water 0,75 0,75
Landschap 0,5 0,75
Biodiversiteit 1,5 1



2. Bepaal uw bouwplan

Bouwplan:

15 ha Wintergerst
15 ha Suikerbieten
15 ha Zetmeelaardappelen
4 ha Mais
0,25 ha houtwal
0,25 ha sloot
0,50 ha bufferstrook 



Rustgewas Stikstofbindend 
gewas Vezelgewas Vroeg rooien 

gewas (01-09)

Meerjarige teelt Natte teelt Strokenteelt Vroeg rooien 
gewas (01-11)

Gras/klaver Grasland met 
kruiden

Langjarig 
grasland

Eco activiteiten: hoofdteelt



Onderzaai
vanggewas Groenbedekking Biologische 

bestrijding

Heg, haag, struweel Landschapselement 
hout

Kruidenrijke 
bufferstrookGroene braak

Overdag weiden
Dag en nacht 

weiden Biologisch bedrijf

Eco activiteiten: overige



3. Kies uw eco activiteiten

Bouwplan:

15 ha Wintergerst

15 ha Suikerbieten

15 ha Zetmeelaardappelen

4 ha Mais

0,50 ha houtwal (NP)

0,25 ha sloot (NP)

0,50 ha bufferstrook (NP)

Eco-activiteiten

Rustgewas

Onderzaai vanggewas

Landschapselement hout

Kruidenrijke bufferstrook
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4. Bereken uw punten en waarden



Hoofdteelt Klimaat Bodem en lucht Water Landschap Biodiversiteit Groep 1 Groep 2 
Gras/klaver 4 4 0 1 1 € 28 € 28 
Grasland met kruiden 2 4 1 3 1 € 181 € 181 
Langjarig grasland 4 4 3 1 1 € 91 € 91 
Meerjarige teelt 4 4 4 1 1 € 302 € 612 
Natte teelt 3 0 0 1 2 € 1.005 € 1.005 
Rustgewas 4 4 4 2 2 € 105 € 60 
Stikstofbindend gewas/eiwitgewas 3 2 0 1 1 € 1.995 € 2.308 
Strokenteelt 0 2 2 2 2 € 217 € 215 
Vezelgewas 4 4 4 2 3 € 129 € 298 
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) 2 2 4 1 1 € 603 € 492 
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober) 0 3 0 0 0 € 176 € 177 
Bodemgewas               
Groenbedekking 2 3 3 1 1 € 51 € 51 
Onderzaai vanggewas 2 1 1 1 1 € 151 € 148 
Teeltmaatregelen               
Biologische bestrijding 0 4 2 1 2 € 85 € 85 
Veemaatregelen               
Verlengde weidegang overdag 2 3 0 2 1 € 43 € 43 
Verlengde weidegang dag en nacht 3 4 0 2 2 € 43 € 43 
Niet-productief landbouwgrond               
Bufferstrook met kruiden (langs bouwland) 2 4 4 30 60 € 1.026 € 1.026 
Bufferstrook met kruiden (langs grasland) 0 0 3 30 60 € 642 € 642 
Groene braak 2 4 0 10 40 € 2.868 € 3.961 
Houtig element (heg, haag, struweel) 4 2 0 40 60 € 4.221 € 4.221 
Houtig element (overige houtige elementen) 4 2 0 40 60 - - 
Duurzaam bedrijf               
Biologisch bedrijf (SKAL) 4 4 2 1 2 € 200 € 200 
        
 



5. Aanvullen eco acotiviteiten

Bouwplan:

15 ha Wintergerst

15 ha Suikerbieten

15 ha Zetmeelaardappelen

4 ha Mais
4 ha Veldbonen

0,50 ha houtwal (NP)

0,25 ha sloot (NP)

0,50 ha bufferstrook (NP)

Eco-activiteiten

Rustgewas

Groenbedekking

Groenbedekking

Onderzaai vanggewas
Stikstofbindend gewas

Landschapselement hout

Kruidenrijke bufferstrook



6. Bereken uw punten en waarden



2. Bouwplan melkveehouderij

Bouwplan:

25 ha Blijvend grasland

15 ha Tijdelijk grasland

9 ha Mais

0,50 ha houtwal (NP)

0,25 ha sloot (NP)

0,50 ha bufferstrook (NP)

Eco-activiteiten

Weidegang dag en nacht
Langjarig grasland

Weidegang dag en nacht 
Onderzaai vanggewas

Landschapselement hout

Kruidenrijke bufferstrook



3. Bereken punten en waarden



Bouwplan melkveehouderij

Bouwplan:

25 ha Blijvend grasland

15 ha Tijdelijk grasland

8 ha Mais
1 ha akkerrand

0,50 ha houtwal

0,25 ha sloot

0,50 ha bufferstrook

Eco-activiteiten

Weidegang dag en nacht
Langjarig grasland

Weidegang dag en nacht 
Onderzaai vanggewas

Groene braak

Landschapselement hout

Kruidenrijke bufferstrook



6 (her)bereken punten en waarden



Vragen? Stel ze gerust!
Vragenrondje



1) Activiteiten kunnen niet worden gecombineerd op basis van 
voorwaarden of gewas
Activiteiten kunnen niet tegelijkertijd worden aangevraagd

2) Activiteiten gaan samen en betreffen dezelfde handeling. 
Toekenning hoogst aantal punten per subdoel en hoogste waarde

3) Activiteiten zijn aanvullend op elkaar (in tijd of handeling)
Toekenning van punten en waarde van beide activiteiten

 Cumulatietabel Eco
 Doorrekenen in de simulatietool / Aanmelding

Samenloop van activiteiten op een perceel
(ecoregeling)
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1) Activiteiten kunnen niet worden gecombineerd op basis van 
voorwaarden of gewas
Activiteiten kunnen niet tegelijkertijd worden gehonoreerd

2) Activiteiten gaan samen en betreffen dezelfde handeling of 
dezelfde kosten / opbrengstderving. 
Aanvragen in de ANLB en in de Eco betekent 
uitbetalen in de ANLB en toekenning punten in de ecoregeling

3) Activiteiten zijn aanvullend op elkaar (in tijd of handeling)
Aanvragen in de ANLB en in de Eco betekent 
uitbetalen in de ANLB en toekenning punten en waarde in de 
ecoregeling

 Cumulatietabel volgt
 aangeven in simulatietool / aanmelding 

Samenloop van activiteiten op een perceel
(ecoregeling - ANLB)
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