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Uitleg GLB, conditionaliteiten, basispremie en eco-regeling



• Basisinkomenssteun voor 
duurzaamheid: 
hectarebetaling voor 
landbouwgrond

• Eco-regeling: hectarebetaling 
op basis van extra activiteiten

• Agrarisch natuur en 
landschapsbeheer: betaling 
voor extra activiteiten
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Grondgebonden GLB: de belangrijkste 
regelingen



• De basisbetaling zal worden uitbetaald voor 
alle landbouwgrond, inclusief 
landschapselementen, zoals sloten en 
houtopstanden.

• Randvoorwaarde wordt uitgebreid en heet nu 
conditionaliteit(en)
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Belangrijkste aandachtspunten

Betaling Bedragen

Basisregeling 220 euro

Eco-regeling 60 – 200 euro

Extra betaling 54 euro per 
hectare (1e 40 
hectare) 
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Conditionaliteiten



Conditionaliteiten bestaan uit EU -Regelgeving 

(Verordeningen en Richtlijnen) en Goede Landbouw en 

milieucondities

Aan de conditionaliteiten met je voldoen om in aanmerking te 
komen voor een GLB-subsidie. Ze gelden als basisvoorwaarden 
(‘instapeis’) voor de basisinkomenssteun, de eco-regeling en het 
ANLb.

Wat zijn conditionaliteiten?
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Zorg dat u voldoet aan de voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de basispremie, 

ecoregeling en ANLb moet u voldoen aan de 

conditionaliteiten. Deze bestaan uit 

randvoorwaarden uit ander beleid, en een set aan 

Goede Landbouw- en Milieu Condities (GLMC’s).

De GLMC’s zijn nieuw, maar lijken op de 

vergroeningsvoorwaarden uit het vorige GLB.



Conditionaliteit
EU regelgeving

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

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 
beschermen

GLMC 10 = nieuw, bufferstroken 
lange droge waterlopen 



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

Indien de bufferstrook meer dan 4% van het perceel beslaat, geldt een 
terugval in breedte ( 5 meter wordt 3 meter, 3 meter wordt 1 meter).
Terugval in breedte is niet mogelijk bij ecologisch kwetsbare waterlopen. 

De verplichting van Bufferstroken komt overeen met de verplichting bufferstroken uit de 
derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn (gebruik meststoffen)

GLMC 4: bufferstroken
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In de zomer zaait u uiterlijk 31 mei een groenbemester in:
Dit doet u op een perceel dat uit productie is genomen. Deze groenbemester laat u 
staan tot minimaal 31 augustus. U mag de bodem tussen 31 mei en 31 augustus ook 
bedekken met gewasresten of ruige stalmest. 

Voor deze norm geldt voor een deel vrijstelling voor ANLb en specifiek beheer als 
bovenstaande voorwaarden niet aansluiten.

GLMC 6: bodem minimaal bedekken
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In de herfst en winter zijn er 4 regels voor bodembedekking:

➢ Op (lichtere) klei bedekt u tussen 1 augustus en 30 november minimaal 8 weken 
80% van uw bouwland. Op zware klei bedekt u tussen 1 augustus en 1 november 
minimaal 6 weken 80% van uw bouwland. Dat doet u met gewassen of gewasresten.

➢ Vanaf 16 september tot 1 februari mag u grasland of blijvende teelt niet vernietigen. 
Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als u na het vernietigen bloembollen teelt.

➢ Van 1 oktober tot 1 februari is het verplicht om een vanggewas te telen op zand, 
löss en veen. Het gaat hierbij om teelten op bouwland anders dan gras. Er zijn 
uitzonderingen, bijvoorbeeld als u al een gewas in de herfst heeft gezaaid of 
geplant.

➢ Het is verplicht om na mais op zand en löss een vanggewas te telen tot 1 februari. 
Vanaf 2024 is dit ook verplicht voor aangewezen klei en veengronden. Dat leest u 
ook in de mestwetgeving.

GLMC 6: bodem minimaal bedekken
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Deze norm gaat vanaf 2024 in. Dat betekent dat er in 2024 wordt gekeken naar uw 
gewassen in 2023. Dus vanaf 2023:

• teelt u op minimaal 1/3 van uw bouwland elk jaar een ander gewas als hoofdteelt (andere 
gewascode). Of teelt u een of meer volgteelten na de hoofdteelt;

• teelt u op uw percelen eens per 4 jaar een ander gewas als hoofdteelt;

• een vanggewas dat in de winter blijft staan telt mee als een ander gewas (volgteelt);

• is het verplicht om op zand- en lössgrond eens per 4 jaar een rustgewas als hoofdteelt te 
telen. Vanaf 2027 wordt dat eens per 3 jaar.

Vrijstellingen:

- Bij  de teelt van rustgewassen (zoals graan, tijdelijk gras) 

- 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)

GLMC 7: gewasrotatie
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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:

• Bij 75% van de subsidiabele oppervlakte bestaat uit grasland

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

Let op: in 2023 geldt deze norm niet als alleen de basispremie wordt aangevraagd 
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GLMC  8: 4% niet productieve grond



Op een bufferstrook mag u geen mest of gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Hiermee 
draagt u bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De bufferstrook is altijd 1 meter breed bij sloten die tussen 1 april tot 1 oktober droog zijn.

Dit is gemeten vanaf de insteek van een waterloop
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GLMC  10: bufferstroken langs 
droge sloten
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Eco-regeling

Hoe werkt het?



De instapeis. Bereken uw schijf van vijf

Eco-activiteiten dragen bij aan schoon water, schone 

lucht, een goede bodem, meer biodiversiteit, een 

mooi landschap en het klimaat.

Belangrijk is dat wat u kiest evenwichtig bijdraagt 

aan alle doelen. Dat is een voorwaarde van de eco-

regeling. Daarvoor is de schijf van vijf.

• Bekijk eerst de schijf van vijf en vul hem in. Het 

aantal hectares dat u heeft * 5 punten = het 

totaal aantal punten dat u moet behalen. 

• Voor een bedrijf met 50 hectare is dat dus 250 punten. 

• Er zijn 22 eco-activiteiten waaruit u kunt kiezen. 

In de puntentabel ziet u in welke mate zij aan de 

doelen bijdragen. Kies de activiteiten zo dat u op 

elk doel voldoende punten scoort in de schijf van 

vijf. 





Regio’s maken het mogelijk om rekening te 
houden met gebiedsgericht beleid.

Vooralsnog voor onderscheid naar:
- Verschillen in inspanning eco activiteiten 

(gerealiseerde waarden)
- Verschillen in gebiedsopgave 

(benodigde punten op ecodoelen)

Regio’s
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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
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Eco-regeling

De eco-activiteiten

De regeling is nog niet definitief. Er kunnen nog wijzigingen plaats vinden in de voorwaarden 
en de gewassenlijsten.

De gewassenlijst, zoals nu beschikbaar is gebaseerd op de gewascodes 2022 en zal nog op 
onderdelen wijzigingen



Overzicht van de eco-activiteiten



Puntentabel eco-activiteiten
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Punten/ha
Waarde/ha

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



• Teelt van een gewas dat in de periode van 15 mei –
15 juli het langste aanwezig is

• Zichtbare bedekking (normaal zaaibed)

• Activiteiten hebben gewassenlijsten

• Gewas mag geoogst worden

• Gewasbescherming en bemesting is toegestaan 
(tenzij onder de voorwaarden is uitgesloten)

• Hoofdteelten zijn niet toegestaan op verplichte 
bufferstroken

Hoofdteelt
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Bouwland Grasland

Rustgewas Grasklaver

Stikstofbindend 
gewas

Grasland met 
kruiden

Vezelgewas Langjarig grasland

Natte teelt

Meerjarige teelt

Vroeg rooien 
rooigewas

Strokenteelt



Toelichting hoofdteelten (1)
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Rustgewassen en  
vezelgewassen leveren 
veel punten op de eco 
doelen klimaat, bodem 

en water

Stikstofbindende 
gewassen hebben een 

hoge waarde

Rustgewas

• Gewassenlijst (beperkter dan 7e Actieprogramma)

• Eens per 3 jaar – vanaf 2026 wordt teruggekeken

Stikstofbindend gewas

• Gewassenlijst – vlinderbloemigen

• Mengsels van stikstofbinders zijn toegestaan (mengsels met niet-
stikstofbinders zijn niet toegestaan)

Vezelgewas

• Gewassenlijst (hennep, vlas en miscanthus)



Toelichting hoofdteelten (2)
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Natte teelt

•Gewassenlijst

•Alleen toegestaan op landbouwgrond (referentie 2015 en 2023)

Meerjarige teelt

•Gewas wordt jaarlijks geoogst, en tussentijds niet gerooid of ondergewerkt

•Activiteit telt mee vanaf het tweede jaar

•Voor meerjarige teelten wordt teruggekeken naar de hoofdteelt 2022

Vroeg ras rooigewas (1 september)

•Gewassenlijst

•Gewas is geoogst voor 1 september

•Gewas en gewasresten zijn niet aanwezig op perceel

Voor vroeg rooien voor 
1 september en voor 1 

november gelden 
andere gewassenlijsten



Toelichting hoofdteelten (3)
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Vroeg ras rooigewas (1 november)

•Gewassenlijst

•Gewas is geoogst voor 1 november

Strokenteelt

•Tenminste 5 stroken (3 – 24 meter breed)

•5 verschillende gewassen, waarvan tenminste 3 productief en 
1 rustgewas

•Ook stroken met braak, bomen of fruit zijn toegestaan

•Stroken met blijvend grasland en sloten tellen niet mee

Strokenteelt in 
bollenteelt of 

boomteelt: een strook  
rustgewas is verplicht



Toelichting hoofdteelten (4)
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Grasklaver

•Tenminste 25% is gras, 25% is klaver

•Mengsel is zichtbaar tussen 1 april en 1 juli

•Gras en klaver is gelijkmatig verdeeld over perceel

Kruidenrijk grasland

•Tenminste 25% gras en 25% kruiden

•Inzaaien of spontane opkomst

•Kruiden zijn zichtbaar tussen 1 april / 1 oktober

•Gras en kruiden zijn gelijkmatig verdeeld over perceel

Langjarig grasland

•Tenminste 5 jaar grasland (blijvend grasland)

•Niet scheuren of ploegen in 2023 (in 2024 en volgende jaren wordt ook 
teruggekeken naar 2023)

•Voor ecologisch kwetsbaar blijvend grasland alleen punten ecodoelen (geen waarde)

Grasklaver of grasland 
met kruiden kunnen 

ook worden ingezet als 
graslandranden.  



Bodemgewas: vanggewassen
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Onderzaai vanggewas

• Inzaaien als onderzaai

• Vanggewas is zichtbaar aansluitend op oogst hoofdteelt

• Vanggewas blijft staan tot tenminste 1 december

• Gewasbescherming na oogst hoofdteelt niet toegestaan

Groenbedekking

• Vanggewas blijft staan tot tenminste 1 maart

• Vanggewas wordt mechanisch ondergewerkt voor hoofdteelt 
zonder doodspuiten of branden

• Gewasbescherming alleen pleksgewijs toegestaan

• Telt mee in het jaar van onderwerken

Niet alle 
vanggewassen zijn 
winterhard; niet de 

zaai, maar de 
aanwezigheid van het  

vanggewas is 
bepalend. 

De ecoactiviteiten
onder bodemgewas 

tellen niet mee op de 
verplichte bufferstrook



Teeltmaatregelen: biologische bestrijding
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Biologische bestrijding

• Op contractbasis gebruik maken van de 
biologische bestrijding

• In 2023 van toepassing op steriele insecten 
techniek (uien en uiachtige gewassen)

• Factuur en betaalbewijs 5 jaar in administratie 
bewaren

• (eisen aan factuur)

• Niet van toepassing op verplichte bufferstroken



Veemaatregelen: Weidegang
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Weidegang overdag

• Alle melkkoeien worden geweid van 1 mei tot 1 oktober

• De weidegang bedraagt tenminste 6 uur per dag

• De weidegang wordt vooraf vastgelegd in een weidekalender 

• De activiteit weidegang telt mee voor alle percelen grasland muv de 
kruidenrijke / niet productieve bufferstrook

Weidegang dag en nacht

• Alle melkkoeien worden geweid van 1 mei tot 1 oktober

• De weidegang bedraagt tenminste 16 uur per dag

• De weidegang wordt vooraf vastgelegd in een weidekalender 

• De activiteit weidegang telt mee voor alle percelen grasland muv
kruidenrijke / niet productieve bufferstrook

De app’s voor 
weidegang van 

Friesland Campina en 
van Z-net volstaan als 

weidekalender. 

De activiteit weidegang 
kan samen gaan met 
graslandactiviteiten 
(grasklaver, grasland 

met kruiden en 
langjarig grasland)



Niet productieve grond: Landschapselementen
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Heg, haag, struweel

•Landschapselement bestaat uit inheemse soorten, zonder bomen of uitheemse 
soorten

•De vorm van de heg, haag of struweel wordt in stand gehouden door periodiek 
onderhoud. 

•Het landschapselement is het hele jaar aanwezig

•Beheer is niet toegestaan in vogel broedseizoen

•De omvang van het landschapselement wordt bepaald door de werkelijke omvang 
(intekening landschapselement) 

Landschapselement hout

•Landschapselement bestaat uit inheemse soortenhoutige gewassen

•Het landschapselement is het hele jaar aanwezig

•De omvang van het landschapselement wordt bepaald door de werkelijke omvang 
(intekening landschapselement)

Activiteiten niet 
productieve grond 

tellen extra hard mee 
voor de eco doelen 

landschap en 
biodiversiteit

Als u 
landschapselementen 

aanlegt 
(subsidieregeling), telt 
het landschapselement 
pas het volgende jaar 

mee voor de 
ecoregeling



Niet productieve grond: Landbouwgrond
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Groene braak

• Gewassenlijst 

• Geen gewasbescherming of bemesting toegestaan

• Oogst van het gewas is niet toegestaan

Kruidenrijke bufferstrook langs grasland / bouwland

• De kruidenrijke bufferstrook is 3 tot 12 meter breed

• De bufferstrook overlapt tenminste een wettelijk verplichte bufferstrook

• Er staan tenminste 25% kruiden in de bufferstrook, gelijkmatig verdeeld, 
zichtbaar van 1 april tot 1 oktober

• Beweiding, bemesting en gewasbescherming zijn niet toegestaan 
(maaien en afvoeren wel)

Groene braak en 
kruidenrijk grasland 
kunnen ook worden 
ingezet waar geen 

verplichte bufferstrook 
is; als akkerrand of 
graslandrand van 
tenminste 3 meter 

breed

Het verschil in 
bufferstroken 

(grasland / bouwland) 
is de waarde!



Bedrijven die volledig biologisch zijn gecertificeerd (SKAL) en 
bedrijven die volledig in omschakeling zijn komen in aanmerking voor 
de ecoregeling, niveau goud (wel aanvragen)

Is het bedrijf niet volledig biologisch (niet alle percelen), dan kan het 
bedrijf gebruik maken van de eco activiteit biologische landbouw voor 
de percelen die gecertificeerd of in omschakeling zijn.  

Duurzaam bedrijf: Biologische landbouw
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Biologische landbouw

• Het perceel is gecertificeerd of geregistreerd bij SKAL 
als in omschakeling op 15 mei van het aanvraagjaar

• Naast de eco activiteit biologische landbouw zijn ook 
andere eco activiteiten mogelijk, de hoogste punten / 
waarde geldt. 
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Rekenvoorbeeld



Stappenplan:

1. Bekijk of u kunt voldoen aan de conditionaliteitseisen (GLMC’s) – de basis
2. De ecoactiviteiten: vul uw bouwplan en bijbehorende activiteiten in
3. Waar staat u nu, hoe kom ik uit op de waardering (brons, zilver, goud). En hoe kom ik uit   
op de schijf van 5?
4. Welke inspanning heb ik vervolgens nog te leveren?
5. Kies uit de beschikbare eco-regelingen die toepasbaar zijn op het bedrijf

• Er zijn stapelbare activiteiten 

• Gewassenlijst beschikbaar per ecoactiviteit

• Agrarisch natuurbeheer (ANLb) telt mee voor de punten, niet voor de waarde (€)

Stappenplan voor individueel bedrijf
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Melkveebedrijf 50 ha

Bouwplan:
▪ 35 ha blijvend grasland, waarvan 10 ha ANLb grasland met kruiden
▪ 6 ha tijdelijk grasland
▪ 6,5 ha mais
▪ 0,5 ha bufferstrook
▪ 2 ha houtwal en houtsingel

▪ Bedrijf past weidegang toe

Voorbeeld melkveebedrijf 
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H04_LangjarigGrasland

H09_GrasKlaver

N05_BufferstrookMetKruidenL
angsGrasland

B01_OnderzaaiVanggewas

V01_VerlengdeWeidegang1500uur

H02_StikstofbindendGewas

3,9

2,1

Let op: rekenvoorbeeld op basis van oude waardes en punten



Akkerbouwbedrijf op zandgrond. 61 ha bouwplan:

▪ 10 ha consumptieaardappelen
▪ 20 ha zetmeelaardappelen
▪ 10 ha wintertarwe
▪ 7 ha uien
▪ 6 ha snijmais
▪ 5 ha bieten
▪ 3 ha bosjes, singels en bufferstroken

Voorbeeld akkerbouwbedrijf
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Let op: rekenvoorbeeld op basis van oude waardes en punten



Aan de slag met de simulatietool
1 november beschikbaar, 1 februari volledig
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Eco-regeling

Wat is er nog meer over te zeggen?

Bevindingen uit de praktijk



Bij alle bedrijven lijken de punten op biodiversiteit en landschap de 
grootste uitdaging te worden.

Ook het voldoen aan GLMCs 4 en 8 zal voor sommige bedrijven 
uitdagend zijn.

Het zal daarbij een rekensom zijn per bedrijf: is de inkomstenderving 
in verhouding tot de vergoeding vanuit de ecoregeling? Vaak zal dat 
zo zijn, maar soms ook niet.

Wijzigingen voor komend jaar, volg de ontwikkelingen: 
- https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023
- https://www.pilotsduurzamelandbouw.nl/belangrijkste-wijzigingen-
nieuwe-versie-nsp/

Belangrijkste uitdagingen voor bedrijven
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023
https://www.pilotsduurzamelandbouw.nl/belangrijkste-wijzigingen-nieuwe-versie-nsp/


Eco-activiteiten stapelen

41



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

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

Samenloop van activiteiten op een perceel
(ecoregeling - ANLB)
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Tijd voor vragen en opmerkingen
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