
Bijlage A Baseline: Europese Randvoorwaarden en overige relevante 

voorschriften 
 

De verwijzingen naar verordeningen moeten in deze bijlage nog worden 

aangepast en gelijk worden gemaakt aan het hoofddocument. De bijlage A 
met daarin de randvoorwaarden vermeld (peildatum jan 2014) is wel de 

juiste. 
 
Verordening 1305/2013 bepaalt dat agro-milieubetalingen slechts mogen worden 

verleend voor verbintenissen die verder gaan dan de de zogenoemde baseline. Artikel 39 

van verordening 1305/2013 biedt het kader om te bepalen wat de baseline is:  

1. de relevante dwingende normen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van verordening 

73/2009 (beheerseisen en voorschriften inzake de goede landbouw- milieuconditie: 

zogenoemde cross-compliance-eisen of randvoorwaarden (artikelen 5 en 6 en de bijlagen 

II en III van Verordening (EG) nr. 73/2009),  

2. de minimumeisen inzake het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen,  

3. en andere relevante dwingende eisen die in nationale wetgeving zijn vastgelegd en in 

het programma zijn gemeld.  

 

Opgemerkt wordt dat de wettelijk vastgestelde nationale eisen breder zijn dan de cross 

compliance bepalingen. Indien nationale wetgeving verder gaat dan de minimumnorm die 

voortvloeit uit de artikelen 5 en 6 van verordening 73/2009, dan is de baseline de 

verdergaande nationale norm. Opgemerkt wordt dat een beperkt aantal nationaal 

vastgelegde wettelijke eisen soms strenger zijn dan de Randvoorwaarden GLB. Dit doet 

zich met name voor bij de bepalingen ten aanzien van de identificatie en registratie van 

dieren en bij de dierenwelzijnseisen.  

 

Nederland vult deze baseline – zoals dat ook onder POP II (periode vanaf 2007) is 

gedaan - als volgt in:  

Ad 1. Relevante dwingende normen als bedoeld in de artikelen 4 en 5 en de bijlagen III 

en IV van Verordening (EG) nr. 1782/2003, ook wel genoemd de randvoorwaarden GLB  

De Randvoorwaarden GLB - welke ook gelden ten aanzien van de verlening van directe 

betalingen in het GLB (inkomenssteun of bedrijfstoeslagen) - zijn:  

- de beheerseisen zoals opgenomen in bijlage I bij de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 

(zie ook bijlage I bij de Beleidsregels normenkader randvoorwaarden GLB opgenomen 

beheerseisen en GLMC-eisen)  

- de GLMC-eisen zoals opgenomen in artikel 6 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 

 

Dit is de baseline peildatum januari 2014. Inmiddels hebben zijn aanvullingen op geweest. 

Deze worden in november 2014 in een nieuwe baseline opgenomen. 

De aanvullingen die raken aan de inhoud van de Catalogus hebben betrekking op: 

 

GLMC 3  

Bescherming van het grondwater (directe lozingen verboden en maatregelen ter 

voorkoming van een indirecte verontreiniging van grondwater door storting op de grond 

en infiltratie) Irt uitmijning landbouwgrond 

 

GLMC 6 Handhaving van gehalte organische stof in de bodem. Irt landschap en snoeien 

in de rustperiode 

 

GLMC 7 Instandhouding van landschapselementen inclusief het verbod op het snoeien 

van heggen en van bomen in de vogelbroedperiode. 

 
 


