
Het nieuwe GLB, vanaf 2023

Uitleg GLB, conditionaliteiten, basispremie en eco-regeling



NSP

De bedoeling van het GLB



Pijler I

Gericht op inkomenssteun en 
betaalbaar voedsel

• Basispremie € 260/ha
• Vergroeningspremie € 115/ha
• Top-up jonge boeren (<41 jaar) € 50/ha
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Het huidige GLB

Pijler II

Plattelandsbeleid voor 
verbetering van milieu, 
biodiversiteit, (klimaat) en 
agrarisch natuurbeheer

Directe betalingen POP (Plattelands 
Ontwikkelings Programma)

Marktordening
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Naar meer steun voor inspanningen

Presenter-notities
Presentatienotities
Om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden, wordt het GLB echt anders. Oorspronkelijk zette het GLB in op het steunen van inkomens. Eerst via productie, later via hectares. Nu staan we voor een nieuwe verschuiving. Er komt meer nadruk te liggen op het steunen van maatschappelijke diensten en inspanningen. Inspanningen die zich richten op het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van waterkwaliteit, klimaat en leefomgeving. Boeren kunnen daaraan een grote bijdrage leveren. Daarnaast is er extra steun voor boeren en gebieden waar meer gevraagd wordt. Het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden draagt fors bij aan klimaatdoelstellingen. Via het GLB steunen we bedrijven in deze gebieden. Zoals subsidies voor integrale gebiedsplannen, innovaties en gebiedsprocessen. Hetzelfde geldt voor bedrijven nabij N2000.
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Veel uitdagingen, samenhang in doelen

Presenter-notities
Presentatienotities
Er is een veelheid aan beleid en afspraken die allemaal vragen om in samenhang aangepakt te worden.Kaderrichtlijn waterNitraatrichtlijnKlimaatakkoordVogel- en habitatrichtlijnVisie kringlooplandbouwStikstof…Het nieuwe GLB is gemaakt met het idee om daar in samenhang op te reageren.



1. Inkomensondersteuning onder voorwaarden (norm) of meer focus op maatschappelijke 
diensten door een prestatiebetalingen?

2. Generiek inzetten op het verbeteren van klimaat en leefomgeving of specifiek op 
gebiedsgerichte urgente doelen, zoals klimaat, boerenlandvogels, water en 
stikstofreductie?

3. Samen zoeken naar een goede invulling, wat doorgaat na 2023.

Centrale vraag: zoeken naar balans
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Gevolgen hectarebetalingen (plaatje 
volgt)
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Concept

Presenter-notities
Presentatienotities
Dit zijn nog niet de definitieve cijfers, die wijken nog een klein beetje af. 



Een omslag naar toekomstbestendig boeren

1. Meer focus op prestatiebetalingen
2. Ondersteunen vernieuwing in de sector 
3. Inzet op gebiedsgerichte urgente doelen
4. Zoeken naar balans
5. Leren en monitoren

NSP Nederland 2023-2027 
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Gemaakte keuzen
• Voorwaarden inkomensondersteuning dichtbij EU-

baseline
• 25% eco-regeling (1e pijler), en blijft gelijk
• Overheveling 15% -> 30% 
• Meer aanvullende financiering Rijk
• Groei ANLb
• Samenwerking gebieden o.a. water, veenweide, N2000
• Kennis & innovatie
• Jonge boeren top up en vestigingssteun
• Ook ruimte voor dierenwelzijn, biologische landbouw en 

zeldzame huisdierrassen
• Voortzetting pilots en ontwikkeling
• Oekraïne: groen gas

Eerste pijler 2023-2027: € 2,776 mld

Tweede pijler 2023 -2027:

• EU budget: €   365 mln.
• Overheveling van 1e pijler: €   809 mln.

€108  €216 mln/j
• Nationale cofinanciering: 

- Provincies: €   359 mln.    
- Rijk: €   271 mln.
- Waterschappen: €   159 mln.

Totaal 2e pijler €1,963 mld.

Hectarepremie

• Basispremie € 220/ha  € 165/ha
• Herverdeling: € 54/ha voor eerste 40 ha
• Eco-regeling: gemiddeld € 100/ha 

Presenter-notities
Presentatienotities
Samenvatting van de keuzes in NSP:Forse groei tweede pijler, daarmee ook forse opgave om tweede pijler geld tijdig aan te wendenCa 500 mln ANLb,  ca 500 mln veenweide/N2000
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vergroening

Gevolgen hectarepremie

Presenter-notities
Presentatienotities
Het idee is om dit alleen op hoofdlijnen te behandelen. Verder in de presentatie gaan we dieper in op de eco-regeling en de vergoedingen. Het geeft de luisteraar wel nu al een concreet beeld.De gevolgen voor de directe betalingen in beeld. Het lijkt in eerste instantie of je er als boer op vooruit gaat, maar het hangt af van de inspanning die je levert. Over het algemeen moet het goed mogelijk zijn om op het niveau te blijven dat je gewend bent.De basispremie neemt af. Boeren met een bedrijf tot 60 hectare krijgen voor de eerste 40 hectare een herverdelingspremie. Daarnaast kan je als boer 60, 100 of 200 euro per hectare ontvangen voor eco-activiteiten. Voor deze premie moet je dus wel inspanningen leveren. We gaan bij de eco-regeling uit van 110 euro gemiddeld per hectare. 
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Basisbetaling (conditionaliteiten) en ecoregeling

Ecoregeling en ANLb

ANLb en gebiedsgerichte samenwerking

Verschillende niveaus van grondgebonden subsidie, ter ondersteuning van groenblauwe doelen 
en afhankelijk van het boerenlandschap.

Presenter-notities
Presentatienotities
De basis onder de steun voor maatschappelijke diensten, is de ambitie om toe te werken aan 10% dooradering van het landschap met leefgebied voor dieren en planten. De groenblauwe architectuur genoemd.Zo’n dooradering is cruciaal voor het behoud van biodiversiteit, maar net zo goed  voor de oogsten van de toekomst. Daarnaast stimuleert deze aanpak het inpassen van functionele agrobiodiversiteit. Hoe kan je de natuur gebruiken voor het beter en efficienter inrichten van je bedrijfsvoering? Conditionaliteiten zijn de generieke basis: rotatie-eis en niet-productief areaal bijv.Eco-regeling steunt inspanningen



• 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) 

Presenter-notities
Presentatienotities
In de verhoogde conditionaliteit zijn de eisen inzake goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s) en uit regelingen voortvloeiende beheerseisen (RBE’s) vervat. Deze verhoogde conditionaliteit geldt voor alle areaalgebonden steun in de eerste en de tweede pijler.Er is een vast bedrag per hectare landbouwgrond. Extra betaling voor de eerste 40 hectare subsidiabele grond  ongeveer € 54 extra premie per hectareDe landbouwer komt niet in aanmerking voor steun, indien het totaalbedrag van de voor een kalenderjaar aangevraagde of toe te kennen directe betalingen lager is dan € 500



Wat is het en waar moet ik aan voldoen? 

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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Presenter-notities
Presentatienotities
Conditionaliteit is: De basis voor steun voor grondgebonden regelingen. Nullijn voor vergoedingen voor ecoregelingen en ANLb.



RBE’s en conditionaliteiten       (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

GLMC 9 Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland beschermen



Het 7e Actieprogramma Nitraat bepaalt de invulling van GLMC4.

• bufferstroken van 5 m breed langs KRW-waterlichamen én langs 
ecologisch kwetsbare wateren

• Bufferstroken van 2 m breed langs overige watervoerende sloten; in 
het geval van een kruidenrijke bufferstrook langs graslandpercelen 
geldt als eis een breedte van 1 m (mits waterkwaliteit op orde)

Er komt nog een leidraad voor afwijkingen/uitzonderingen. 

Conditionaliteit 4: bufferstroken
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Voorwaarde: ieder jaar wisselen van gewastype op een perceel.

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

Vijstellingen:

- 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)

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

Conditionaliteit 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
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Conditionaliteit 8: 4% niet productieve 
grond

Presenter-notities
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.



Wat is het en hoe werkt het? 

Basispremie

Presenter-notities
Presentatienotities




• Subsidiabele landbouwgrond (bouwland, blijvende teelt, blijvend grasland):

• Overwegend gebruikt voor landbouwactiviteiten

• Ter beschikking staat van de landbouwer (15 mei peildatum)

• Minimumactiviteit: jaarlijks maaien

Subsidiabele landschapselementen 

• Landschapselementen zijn sloten, houtwallen, solitaire bomen, poelen etc. 

• Aangrenzend aan landbouwgrond

• Ter beschikking van de landbouwer (15 mei peildatum)
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Subsidiable grond als 
belangrijkste subsidievoorwaarde

Presenter-notities
Presentatienotities
Minimumactiviteit lijkt ingevuld voor zowel grasland, bouwland als blijvende teelt (nationaal strategisch plan)definitie actieve landbouwer (€ 5000)



Eco-regeling

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



Renew, 17 April 2020 24

Rustgewas Strokenteelt

Stikstofbindend 
gewas/eiwitgewas

Bufferstrook langs 
bouwland

Meerjarige teelt Groene braak

Langjarig grasland Onderzaai vanggewas

Grasland/bufferstrook met 
kruiden

Biologische bestrijding

Gras/klaver Verlengde weidegang *

Natte teelt Heg, haag, struweel

Vroeg oogsten rooigewas * Overig houtig element

Groenbedekking Biologische bedrijf (SKAL)

Overzicht eco-activiteiten 2023

Presenter-notities
Presentatienotities
  Discussiepunt:Dia 19, aanhef: er staat dat de Eco-activiteiten verder gaan dan de conditionaliteiten. Dat moet zijn baseline (zie ook opmerking 2 hierboven);Dia 19, eerste bullet: de tekst hoeft volgens mij niet per definitie te kloppen. De baseline volgt namelijk niet uit de conditionaliteiten, maar uit de aard van de Eco- en/of ANLb-verbintenis. Maar hier zit een hele discussie achter die misschien elders beslecht moet worden. Daarnaast is het onduidelijk op welke regeling(en) dit slaat. Want bij de Eco wordt mijns inziens feitelijk niet betaald voor het uitvoeren van activiteiten (zoals bij het ANLb); 



Stap 1: 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 21 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. 





Hoe werkt het voor de 
landbouwer
Dit is een andere berekening, uitgaande van 
het bedrijf.
• Invullen in een tool van bouwplan en extra 

activiteiten die u uitvoert.
• Voldoe ik aan de conditionaliteit?
• Indien u extra activiteiten moet doen om 

aan de schijf bij de ecoregeling te 
voldoen: wat zijn daar de kosten voor, en 
zijn ze inpasbaar?

• Weegt de ecopremie op tegen de extra 
kosten?

• Indien relevant: gaat de inzet voor de 
ecoregeling goed samen met het ANLb?



Presenter-notities
Presentatienotities
De samenloop met ANLB aangeven in de rekentoolIngevuld. Bedrijf blijft nog steeds ruimschoots goud. De activiteiten worden uitbetaald in de ANLB. NB: dit komt omdat er een aantal activiteiten tussen zitten met een hoge vergoeding. Terwijl de Eco wordt gemaximaliseerd op het tarief goud. Dat werkt anders dan bij het voorbeeldbedrijf met Veehouderij…



Grondgebonden interventies voor plattelandsontwikkeling

ANLb



Huidig:

• Gebiedsgericht 

• Provincies wijzen gebieden aan

• 40 bestaande, landsdekkende collectieven

• Huidige focus op biodiversiteit, afhankelijk van boerenland

• Positieve evaluatie over werking

Nieuw:

• Verbreden doelen: klimaat en water

• Uitbreiden gebieden 

• Groei van ruim 100.000 ha naar 130.000 ha

• Aansluiting met het Aanvalsplan Grutto, en daarmee versterken van de inzet op 
weide- en akkervogels.

• Het geleidelijk verhogen van het beschikbare budget.
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Verbreding en uitbreiding van de ANLb

Presenter-notities
Presentatienotities
Het doel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is om de biodiversiteit te versterken en doelsoorten in stand te houden, afhankelijke van boerenland. Daarnaast een behoud van cultuur-historisch landschap en een extra inzet op klimaat en water



VLB, 11 november 2021

Grondgebonden GLB: tot slot

Geen dubbele financiering;
een activiteit die zowel binnen de 
Ecoregeling als de ANLB mogelijk is, 
wordt maar één keer uitbetaald

• Geen vergoeding wettelijke 
verplichtingen

de vergoeding voor de Ecoregeling en de 
ANLB wordt berekend op de extra 
activiteiten

Presenter-notities
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. 



Tijdtabel



Subsidieaanvraag



Vragenrondje
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