
Bijlage A. De Baseline: de Europese Randvoorwaarden en overige relevante 
voorschriften 

Verordening 1698/2005 bepaalt dat agro-milieubetalingen slechts mogen worden verleend voor verbintenissen die verder gaan dan de de zogenoemde 
baseline. Artikel 39 van verordening 1698/2005 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  
 

  De beheerseisen en de GLMC-normen op grond van de artikelen 3 en 6 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 
          
  EU-wetgevings-kader Nederlands wetgevingskader Artikel(en) Onderwerp van controle 

MILIEU 
1 Vogelrichtlijn (richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979, artikel 3, art. 4 leden 1, 2 en 4, art. 5, 7 en 8) 



1.1 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Natuurbeschermings- 
wet 1998 

art.19d Het verbod om zonder geldige vergunning 
een project of handeling uit te voeren in een 
aangewezen Vogelrichtlijngebied of in strijd 
met de vergunningvoorwaarden te handelen 

1.2 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Flora- en faunawet art.9 in samenhang met art.31, 
eerste lid 

Het verbod op doden, verwonden, vangen, 
bemachtigen of met het oog daarop 
opsporen van beschermde inheemse vogels 

1.3 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Flora- en faunawet art.10 in samenhang met art.31, 
tweede lid 

Het verbod op het opzettelijk verstoren van 
beschermde inheemse vogels 

1.4 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Flora- en faunawet art.11 Het verbod op het verstoren of vernielen van 
nesten van beschermde inheemse vogels 

1.5 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Flora- en faunawet art.12 Het verbod op het rapen of bezitten van 
eieren van beschermde inheemse 
vogelsoorten 

1.6 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Flora- en faunawet art.14 Het verbod op het uitzetten van vogels en 
eieren in de vrije natuur 

1.7 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Flora- en faunawet art.15 Het verbod op het in bezit hebben van of 
handelen in niet toegestane jachtmiddelen 

1.8 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Flora- en faunawet art.37 De verplichting goed jachthouder te zijn 

1.9 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Flora- en faunawet art.50 lid 3 Het verbod op het zich voor de jacht in het 
veld bevinden met niet toegestane 
jachtmiddelen en doden van beschermde 
vogels 

1.10 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Flora- en faunawet art.53 in samenhang met art.46 Het verbod op de jacht met niet toegestane 
middelen, op niet toegestane dagen en 
tijdstippen en op niet toegestane plaatsen 

1.11 Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) Flora- en faunawet art.72 lid 5 en in samenhang met 
art. 5, 6, 7 en 9 van Besluit 
beheer en schadebestrijding 
dieren 

Het verbod op jacht in strijd met 
vergunningsvoorwaarden of met niet 
toegestane (niet diervriendelijke) 
jachtmiddelen 

  

2. Grondwaterbescherming (Richtlijn 80/68/EEG van 17 december 1979, art.4 en 5) 

2.1 Grondwaterbe- 
scherming (Richtlijn 80/68/EEG) 

Lozingenbesluit 
Bodembescherming 

art.25 Het verbod op het lozen van niet 
huishoudelijk afvalwater of koelwater in of 
op de bodem zonder geldige vergunning 

  

3. Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG van 12 juni 1986, art.3) 



3.1 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.1b, eerste lid in samenhang 
artikel 1b, derde lid, eerste 
alinea, en artikel 1c, eerste lid 

De verplichting om bij gebruik van 
zuiveringsslib op landbouwgrond, te 
voldoen aan toetsingswaarden na 
bemonstering en analyse 

3.2 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art. 1b, eerste lid in samenhang 
met artikel 1b, derde lid, 
onderdeel a 

Het verbod op het gebruik van vloeibaar 
zuiveringsslib als de maximaal toegestane 
hoeveelheid droge stof per hectare wordt 
overschreden 

3.3 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art. 1b, eerste lid, in samenhang 
met artikel 1b, derde lid, 
onderdeel b, en vierde lid 

Het verbod op het gebruik van steekvast 
zuiveringsslib als de maximaal toegestane 
hoeveelheid droge stof per hectare wordt 
overschreden alsmede de verplichting om 
voor het betreffende aantal hectaren 
gedurende bepaalde perioden  het 
grondgebruik ongewijzigd te laten 

3.4 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.1b, eerste lid  Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib 
op andere grond dan landbouwgrond 

3.5 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.3 Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib 
op bevroren of besneeuwde grond 

3.6 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.1d Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib 
als dit de gezondheid van dieren en mensen 
schaadt 

3.7 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.3a Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib 
indien de bovenste bodemlaag met water 
verzadigd is 

3.8 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.3b Het verbod op het gebruik zuiveringsslib 
tegelijkertijd met het beregen of bevloeien 
of infiltreren van de grond. 

3.9 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.4 Het verbod op het gebruik zuiveringsslib van 
1 september t/m 31 januari 

3.10 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.5 De verplichting om zuiveringsslib 
emissiearm aan te wenden 

3.11 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.6 De verplichting om zuiveringsslib 
gelijkmatig over het perceel te verspreiden 

3.12 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.6a Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib 
op steile hellingen (> 7%) met geulenerosie 
(geulen > 30 cm diep) 



3.13 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.6b Het verbod op het gebruik van zuiveringsslib 
op niet beteelde gronden met een 
hellingspercentage van 7% of meer 

3.14 Zuiveringsslib (Richtlijn 86/278/EEG) Besluit gebruik meststoffen art.6d Het verbod op het gebruik van  
zuiveringsslib op bouwland of braakland 
met een hellingspercentage van 18% of 
meer 

  

4. Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG van 12 december 1991, art.4 en art.5) 

4.1 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.2 Het verbod op gebruik van dierlijke 
meststoffen op natuurterrein en op andere 
grond dan landbouwgrond of natuurterrein 

4.2 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.3 Het verbod op het gebruik van dierlijke 
meststoffen of stikstofkunstmest op 
bevroren of besneeuwde grond 

4.3 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.3a Het verbod op het gebruik van dierlijke 
meststoffen of stikstofkunstmest op natte of 
ondergelopen grond (waterverzadigde 
grond) 

4.4 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.3b Het verbod op het gebruik van dierlijke 
meststoffen of stikstofkunstmest 
tegelijkertijd met het beregen of bevloeien 
of infiltreren van de grond 

4.5 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.4 Het verbod op het gebruik van dierlijke mest 
van 1 september t/m 31 januari 

4.6 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.4a Het verbod op het gebruik van 
stikstofkunstmest van 16 september t/m 
31 januari 

4.7 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.4b Het verbod om op grasland de graszode te 
vernietigen 

4.8 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.5 De verplichting om de dierlijke mest 
emissiearm aan te wenden 

4.9 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.6 De verplichting om de dierlijke mest of 
stikstofkunstmest gelijkmatig over het 
perceel te verspreiden 

4.10 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.6a Het verbod op het gebruik van dierlijke mest 
of stikstofkunstmest op steile hellingen (> 
7%) met geulenerosie (geulen > 30 cm diep) 



4.11 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.6b Het verbod op het gebruik van dierlijke mest 
op niet beteelde gronden met een 
hellingspercentage van 7% of meer 

4.12 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.6c Het verbod op het gebruik van 
stikstofkunstmest op niet beteelde gronden 
met een hellingspercentage van 7% of meer 

4.13 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.6d Het verbod op het gebruik van dierlijke mest 
of stikstofkunstmest op bouwland of 
braakland met een hellingspercentage van 
18% of meer 

4.14 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Besluit gebruik meststoffen art.8a De verplichting omtrent de volgteelt van 
maïs op zand- en lössgronden 

4.15 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Lozingenbesluit open teelt en 
veehouderij 

art.16 in samenhang met art.13 Het verbod op toepassing van meststoffen in 
de mestvrije zone of de mestvrije zone is 
niet gelijk aan de teeltvrije zone 

4.16 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Meststoffenwet art.7 in samenhang met art.8 
onder a en b, 9 en 10 en in 
samenhang met art.24, 25, 26 en 
27 van de Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet 

Het verbod in enig kalenderjaar op een 
bedrijf meststoffen op of in de bodem te 
brengen, tenzij de stikstofgebruiksnormen  
in acht zijn genomen 

4.17 Nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG) 

Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet 

art.28 in samenhang met art.27, 
29, 30 en in samenhang met 
art.36 van de Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet 

De verplichting voldoende opslagcapaciteit 
voor dierlijke mest op het bedrijf te hebben 
die in de periode september t/m februari 
wordt geproduceerd 

  

5. Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992, art.6, 13, 15 en 22 onder b) 

5.1 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Natuurbeschermingswet 1998 art.19d Het verbod om zonder geldige vergunning 
een project of handeling uit te voeren in een 
aangewezen Habitatrichtlijngebied of in 
strijd met de vergunningvoorwaarden te 
handelen 

5.2 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.8 Het verbod op plukken, vernielen, in bezit 
hebben, verkopen, etc. van beschermde 
inheemse planten 

5.3 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.9 in samenhang met art.31, 
eerste lid 

Het verbod op doden, verstoren, in bezit 
hebben, verkopen etc. van beschermde 
inheemse diersoorten 



5.4 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.10 in samenhang met art.31, 
tweede lid 

Het verbod op het opzettelijk verstoren van 
beschermde inheemse diersoorten 

5.5 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.11 Het verbod op het verstoren of vernielen van 
rustplaatsen of holen van beschermde 
inheemse dieren 

5.6 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.12 Het verbod op het rapen of bezitten van 
eieren van beschermde inheemse 
diersoorten. 

5.7 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.13 Het verbod op het in bezit hebben van en 
handel in (producten van) beschermde 
inheemse of uitheemse dieren en planten 

5.8 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.14 Het verbod op het in de vrije natuur 
uitzetten van dieren of het planten of 
uitzaaien van planten 

5.9 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.15 Het verbod op het in bezit hebben van of 
handelen in niet toegestane jachtmiddelen 

5.10 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.37 De verplichting goed jachthouder te zijn 

5.11 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.50 lid 3 Het verbod op het zich voor de jacht in het 
veld bevinden met niet toegestane 
jachtmiddelen en doden van beschermde 
dieren 

5.12 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.53 in samenhang met art.46 Het verbod op de jacht met niet toegestane 
middelen, op niet toegestane dagen en 
tijdstippen en op niet toegestane plaatsen 

5.13 Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) Flora- en faunawet art.72 lid 5 en in samenhang met 
art.5, 6, 7 en 9 van Besluit beheer 
en schadebestrijding dieren 

Het verbod op jacht in strijd met 
vergunningsvoorwaarden of met niet 
toegestane (niet diervriendelijke) 
jachtmiddelen 

  

GEZONDHEID (MENS, DIER EN PLANT) 
6. I&R varkens ( (Richtlijn 2008/71/EG van 15 juli 2008, art. 3, 4 en 5) 

6.1 I & R Varkens (Richtlijn 92/102/EEG) Regeling identificatie en 
registratie van dieren 

art.2, lid 1 tot en met 5, in 
samenhang met artikel 4 

De verplichting correct te zijn geregistreerd 
als houder van varkens en wijzigingen in de 
gegevens tijdig te melden. 

6.2 I & R Varkens (Richtlijn 92/102/EEG) Regeling identificatie en 
registratie van dieren  

art.8,  lid  2, in samenhang met 
artikel 12  

De verplichting alleen toegelaten 
identificatiemiddelen voor varkens te 
gebruiken en deze te verkrijgen  zoals 
toegestaan. 



6.3 I & R Varkens (Richtlijn 92/102/EEG) Richtlijn  2008/71/EG art.5, lid 1, onder a  De verplichting varkens binnen een 
bepaalde termijn te voorzien van 
identificatiemiddelen. 

6.4 I & R Varkens (Richtlijn 92/102/EEG) Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren, Regeling 
identificatie en registratie van 
dieren 

artikel 104, tweede lid van de 
Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren in samenhang met 
art.10 en 11 Regeling I&R 

Het verbod op het merken of hermerken van 
varkens, tenzij is voldaan aan specifieke 
voorschriften. 

6.5 I & R Varkens (Richtlijn 92/102/EEG) Regeling identificatie en 
registratie van dieren 

Artikel 31, lid 1  en 3  De verplichting tot het hebben van een  
bedrijfsregister en voorschriften wat er in 
het bedrijfsregister vermeld moet worden en 
termijnen die moeten worden 
aangehouden.  

      

7. I&R runderen  (Verordening (EG) nr. 1760/2000 van 17 juli 2000, art. 4 en 7) 

7.1 I & R Runderen (Verordening (EG) 
1760/2000) 

Regeling identificatie en 
registratie van dieren 

art.2, lid 1 tot en met 4, in 
samenhang met artikel 4 

De verplichting correct te zijn geregistreerd 
als houder van runderen en wijzigingen in 
de gegevens tijdig te melden. 

7.2 I & R Runderen (Verordening (EG) 
1760/2000) 

Regeling identificatie en 
registratie van dieren en 
Verordening (EG) 1760/2000 

art.8, lid 1, Regeling I& R in 
samenhang met artikel 4, eerste 
lid, Vo. 1760/2000 en artikel 12 
Regeling I& R 

De verplichting alleen toegelaten 
identificatiemiddelen voor runderen te 
gebruiken en deze te verkrijgen  zoals 
toegestaan. 

7.3 I & R Runderen (Verordening (EG) 
1760/2000) 

Verordening (EG) 1760/2000 artikel 4, lid 2 en 3  De verplichting runderen binnen een 
bepaalde termijn te voorzien van 
identificatiemiddelen. 

7.4 I & R Runderen (Verordening (EG) 
1760/2000) 

Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren, Regeling 
identificatie en registratie van 
dieren 

artikel 104, tweede lid van de 
Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren, in samenhang met 
artikel 10 en 11  Regeling I&R 

Het verbod op het merken of hermerken van 
runderen, tenzij is voldaan aan specifieke 
voorschriften. 

7.5 I & R Runderen (Verordening (EG) 
911/2004, Verordening (EG) 
1760/2000) 

Regeling identificatie en 
registratie van dieren, 
Verordening (EG) 1760/2000 

artikel 7, lid 1, verordening 
1760/2000 in samenhang artikel 
19, eerste lid, tot en met 
"verordening 911/2004", en 
tweede tot en met vijfde lid, 
Regeling I&R  

De verplichting tot het hebben van een  
bedrijfsregister en voorschriften wat er in 
het bedrijfsregister vermeld moet worden en 
termijnen die moeten worden 
aangehouden.  

7.6 I&R runderen (Verordening (EG) 
1760/2000 

Verordening (EG) 1760/2000 art. 7, lid 1, tweede 
gedachtestreepje 

De verplichting ten aanzien van runderen tot 
het centraal melden van mutaties aan het 
I&R gegevensbestand 

      



 

8. I&R schapen en geiten  (Verordening (EG) nr. 21/2004 van 17 december 2003, art. 3, 4 en 5) 

8.1 I & R Schapen en geiten 
(Verordening (EG) 21/2004) 

Regeling identificatie en 
registratie van dieren 

art.2, lid 1 tot en met 4 en lid 6, 
in samenhang met artikel 4  

De verplichting correct te zijn geregistreerd 
als houder van schapen en geiten  en 
wijzigingen in de gegevens tijdig te melden. 

8.2 I & R Schapen en geiten 
(Verordening (EG) 21/2004) 

Regeling identificatie en 
registratie van dieren 

art.8 lid 4, in samenhang met 
artikel 12 Regeling I& R 

De verplichting alleen toegelaten 
identificatiemiddelen voor schapen en 
geiten  te gebruiken en deze te verkrijgen  
zoals toegestaan. 

8.3 I & R Schapen en geiten 
(Verordening (EG) 21/2004) 

Verordening (EG) 21/2004 artikel 4, lid 1 en 4 De verplichting schapen en geiten  binnen 
een bepaalde termijn te voorzien van 
identificatiemiddelen. 

8.4 I & R Schapen en geiten 
(Verordening (EG) 21/2004) 

Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren, Regeling 
identificatie en registratie van 
dieren 

artikel 104, tweede lid van de 
Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren, in samenhang met 
artikel 10 en 11 

Het verbod op het merken of hermerken van 
schapen en geiten  tenzij is voldaan aan 
specifieke voorschriften. 

8.5 I & R Schapen en geiten 
(Verordening (EG) 21/2004) 

Regeling identificatie en 
registratie van dieren 

artikel  De verplichting tot het hebben van een  
bedrijfsregister en voorschriften wat er in 
het bedrijfsregister vermeld moet worden en 
termijnen die moeten worden 
aangehouden.  

          

9. Gewasbescherming (Richtlijn 91/414/EEG van 15 juli 1991, art.3) 

9.1 Gewas- 
bescherming (Richtlijn 91/414/EEG) 

Wet gewasbeschermings-
middelen en biociden 

art. 20 Het is verboden een niet toegelaten 
gewasbeschermingsmiddel of biocide te 
gebruiken, voorhanden of in voorraad te 
hebben. 

9.2 Gewas- 
bescherming (Richtlijn 91/414/EEG) 

Wet gewasbeschermings-
middelen en biociden 

art. 22 Het verbod op handelen in strijd met 
gebruiksvoorschriften die bij toelating zijn 
vastgesteld 

9.3 Gewas- 
bescherming (Richtlijn 91/414/EEG) 

Besluit gewasbeschermings-
middelen en biociden 

Artikel 26, eerste en tweede lid De verplichting te beschikken over een 
gewasbeschermingsplan en de voorschriften 
met betrekking tot goede 
gewasbeschermingspraktijken en 
geïntegreerde bestrijding toe te passen 

  
 



 
 
10. General Food Law (Verordening (EG) 178/2002 van 28 januari 2002, art.14, 15, 17 lid 1, 18, 19 en 20) 

10.1 General Food Law (Verordening 
(EG) 178/2002) 

Kaderwet diervoeders  art.2 in samenhang met art. 14, 
15, 17, eerste lid, 19 en 20 van 
Verordening (EG) 178/2002 

Het verbod onveilige diervoeders, 
toevoegingsmiddelen en voormengsels te 
bereiden, te be- of verwerken, te verpakken, 
te etiketteren, voorhanden of in voorraad te 
hebben, te vervoeren of in het verkeer te 
brengen en de  verplichting dat alle 
diervoeders in alle stadia van de productie 
traceerbaar zijn, alsmede de verplichting 
onveilige diervoeders terug te halen.   

10.2 General Food Law (Verordening 
(EG) 178/2002) 

Kaderwet diervoeders art.4, lid 3  Het verbod diervoeders – met andere dan bij 
communautaire maatregel aangewezen 
bijzondere voedingsdoelen – voorhanden of 
in voorraad te hebben of in het verkeer te 
brengen 

10.3 General Food Law (Verordening 
(EG) 178/2002) 

Regeling diervoeders art. 74 in samenhang met art. 15 
Verordening (EG) 178/2002  

Het verbod om onveilige diervoeders  te 
voederen aan landbouwhuisdieren 

10.4 General Food Law (Verordening 
(EG) 178/2002) 

Warenwetbesluit bereiding en 
behandeling van levensmiddelen 

artikel 2, lid 10 in samenhang 
met art. 14, 18 en 19 van 
Verordening (EG) 178/2002 

Het verbod eet- en drinkwaren in de handel 
te brengen en de  verplichting dat alle eet- 
en drinkwaren in alle stadia van de 
productie traceerbaar zijn, alsmede de 
verplichting onveilige eet- en drinkwaren 
terug te halen.   

10.5 General Food Law (Verordening 
(EG) 178/2002) 

Regeling preventie, bestrijding en 
monitoring van besmettelijke 
dierziekten en zoönosen en TSE’s 

art.113a in samenhang met art. 
18 Verordening (EG) 178/2002 

De verplichting dat voedselproducerende 
dieren bestemd voor de productie van 
levensmiddelen en diervoeders in alle stadia 
van de productie traceerbaar dienen te zijn 

  

11 Diervoederhygiëne (Verordening (EG) 183/2005 van 12 januari 2005) 

11.1 Diervoeder- 
hygiëne (Verordening (EG) 
183/2005) 

Regeling diervoeders art.73a in samenhang met art.5 
lid 1 van Verordening (EG) 
183/2005 in samenhang met 
Bijlage I, deel A, onder I onder 4e 
en 4g van Verordening (EG) 
183/2005 

De verplichting voor exploitanten van 
diervoederbedrijven afval en gevaarlijke 
stoffen apart en veilig op te slaan en 
rekening te houden met de resultaten van 
analyses van monsters van primaire 
producten of andere monsters die van 
belang zijn voor de voederveiligheid 



11.2 Diervoeder- 
hygiëne (Verordening (EG) 
183/2005) 

Regeling diervoeders art.73a in samenhang met art.5 
lid 1 van Verordening (EG) 
183/2005 in samenhang met 
Bijlage I, deel A, onder II onder 
2a, 2b en 2e van Verordening 
(EG) 183/2005 

De verplichting voor exploitanten van 
diervoederbedrijven een registratie bij te 
houden van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 
het gebruik van genetisch gemodificeerd 
zaai- en pootgoed en de bron en 
hoeveelheid van elk diervoeder dat het 
bedrijf binnenkomt en de bestemming en 
hoeveelheid van elk diervoeder dat het 
bedrijf verlaat 

11.3 Diervoeder- 
hygiëne (Verordening (EG) 
183/2005) 

Regeling diervoeders art.73a in samenhang met art.5 
lid 5 van Verordening (EG) 
183/2005 in samenhang met 
Bijlage III, onder 1, 1e alinea, 1e 
zin en 3e alinea van Verordening 
(EG) 183/2005 

De verplichting voor veehouders diervoeder 
gescheiden op te slaan van chemische 
stoffen en andere voor diervoeder verboden 
producten en gemedicineerde en niet-
gemedicineerde diervoeders zo op te slaan 
dat het risico van vervoedering aan dieren 
waarvoor zij niet zijn bestemd, wordt 
beperkt 

11.4 Diervoeder- 
hygiëne (Verordening (EG) 
183/2005) 

Regeling diervoeders art.73a in samenhang met art.5 
lid 5 van Verordening (EG) 
183/2005 in samenhang met 
Bijlage III, onder 2, 3e zin van 
Verordening (EG) 183/2005 

De verplichting voor veehouders om niet-
gemedicineerde diervoeders gescheiden te 
hanteren van gemedicineerde diervoeders 

11.5 Diervoeder- 
hygiëne (Verordening (EG) 
183/2005) 

Regeling diervoeders art.73a in samenhang met art.5 
lid 6 van Verordening (EG) 
183/2005 

De verplichting voor exploitanten van 
diervoederbedrijven en veehouders alleen 
diervoeders te gebruiken van 
veevoederbedrijven die zijn geregistreerd 
en/of erkend 

  

12 Levensmiddelenhygiëne (Verordening (EG) 852/2004 van 29 april 2004) 

12.1 Levensmiddelenhygiëne 
(Verordening (EG) 852/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 1 in samenhang met 
art.4 lid 1 van Verordening (EG) 
852/2004 in samenhang met 
Bijlage I, deel A, onder II, onder 
4g, 4h en 5f van Verordening 
(EG) 852/2004 

De verplichting voor exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven afval en gevaarlijke 
stoffen apart op te slaan en 
voorzorgsmaatregelen te nemen de insleep 
en verspreiding van besmettelijke, via 
levensmiddelen op de mens overdraagbare 
ziekten te voorkomen 



12.2 Levensmiddelenhygiëne 
(Verordening (EG) 852/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 1 in samenhang met 
art.4 lid 1 van Verordening (EG) 
852/2004 in samenhang met 
Bijlage I, deel A, onder II, onder 
4j en 5h, m.u.v. zinsnede 
‘gewasbeschermingsmiddelen 
en’ van Verordening (EG) 
852/2004 in samenhang met art.6 
lid 3 en art.7 lid 1 van de 
Diergeneesmiddelenwet 

De verplichting voor exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven 
toevoegingsmiddelen voor diervoeders en 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik en biociden correct toe te passen 

12.3 Levensmiddelenhygiëne 
(Verordening (EG) 852/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 1 in samenhang met 
art.4 lid 1 van Verordening (EG) 
852/2004 in samenhang met 
Bijlage I, deel A, onder II, onder 6 
van Verordening (EG) 852/2004 

De verplichting voor exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven om passende 
herstelmaatregelen nemen als tijdens 
officiële controles hygiëneproblemen zijn 
vastgesteld 

12.4 Levensmiddelenhygiëne 
(Verordening (EG) 852/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 1 in samenhang met 
art.4 lid 1 van Verordening (EG) 
852/2004 in samenhang met 
Bijlage I, deel A, onder III, onder 
8a, 8d en 8e van Verordening 
(EG) 852/2004 

De verplichting voor exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven om registers bij te 
houden over de aard en de oorsprong van 
aan de dieren gevoerde diervoeders, de 
resultaten van analyses van bij de dieren 
genomen monsters of van andere monsters 
voor diagnosedoeleinden en alle 
toepasselijke controles van dieren of 
producten van dierlijke oorsprong 

12.5 Levensmiddelenhygiëne 
(Verordening (EG) 852/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 1 in samenhang met 
art.4 lid 1 van Verordening (EG) 
852/2004 in samenhang met 
Bijlage I, deel A, onder III, onder 
9a en 9c van Verordening (EG) 
852/2004 

De verplichting voor exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven een registratie bij 
te houden van alle gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en van 
biociden en van alle resultaten van voor de 
volksgezondheid relevante analyses van bij 
planten genomen monsters of van andere 
monsters 



12.6 Levensmiddelenhygiëne 
(Verordening (EG) 852/2004) 

Diergeneesmiddelenwet art.40 lid 2 in samenhang met 
art.4 lid 1 van Verordening (EG) 
852/2004 en in samenhang met 
Bijlage I, deel A, onder III, onder 
8b van Verordening (EG) 
852/2004 en in samenhang met 
art.91 en 92 van de 
Diergeneesmiddelen- 
regeling 

De verplichting voor exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven een registratie bij 
te houden van de ontvangst, de toepassing 
of de vervoedering van diergeneesmiddelen 
en gemedicineerde voeders, evenals andere 
behandelingen die de dieren hebben 
ondergaan, data van toediening of 
behandeling en wachttijden 

  

13 Specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Verordening (EG) 853/2004 van 29 april 2004 

13.1 Specifieke hygiënevoor- 
schriften voor levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong (Verordening 
(EG) 853/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 2 in samenhang met 
art.3 lid 1 van Verordening (EG) 
853/2004 in samenhang met 
Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, 
onderdeel I, 1b, 1c, 1d en 1e van 
Verordening (EG) 853/2004 

De verplichting bij de productie van rauwe 
melk de algemene gezondheidsvoorschriften 
in acht te nemen 

13.2 Specifieke hygiënevoor- 
schriften voor levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong (Verordening 
(EG) 853/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 2 in samenhang met 
art.3 lid 1 van Verordening (EG) 
853/2004 in samenhang met 
Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, 
onderdeel I, 2a, 2b en 2c en in 
samenhang met Bijlage III, sectie 
IX, Hoofdstuk I, onderdeel I, 3a, 
3b en 3c van Verordening (EG) 
853/2004 

De verplichting bij de productie van rauwe 
melk de gezondheidsvoorschriften m.b.t. 
tuberculose en/of brucellose in acht te 
nemen 

13.3 Specifieke hygiënevoor- 
schriften voor levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong (Verordening 
(EG) 853/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 2 in samenhang met 
art.3 lid 1 van Verordening (EG) 
853/2004 in samenhang met 
Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, 
onderdeel I, 4 van Verordening 
(EG) 853/2004 

Het verbod om rauwe melk van dieren die 
niet voldoen aan de (algemene) 
gezondheidsvoorschriften, in het bijzonder 
dieren die individueel positief hebben 
gereageerd op de preventieve test op 
tuberculose of op brucellose, voor 
menselijke consumptie te (laten) gebruiken 



13.4 Specifieke hygiënevoor- 
schriften voor levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong (Verordening 
(EG) 853/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 2 in samenhang met 
art.3 lid 1 van Verordening (EG) 
853/2004 in samenhang met 
Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, 
onderdeel I, 5 van Verordening 
(EG) 853/2004 

De verplichting om dieren die besmet zijn of 
waarvan vermoed wordt dat zij besmet zijn 
met een ziekte, op doeltreffende wijze 
worden geïsoleerd om negatieve gevolgen 
voor de melk van andere dieren te vermijden 

13.5 Specifieke hygiënevoor- 
schriften voor levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong (Verordening 
(EG) 853/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 2 in samenhang met 
art.3 lid 1 van Verordening (EG) 
853/2004 in samenhang met 
Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, 
onderdeel II, onder A, onder 1, 2, 
3 en 4 van Verordening (EG) 
853/2004 

De verplichting om melkinstallaties en de 
lokalen waar melk wordt opgeslagen zo te 
bouwen, in te richten en te onderhouden 
dat verontreiniging van de melk zoveel 
mogelijk wordt beperkt 

13.6 Specifieke hygiënevoor- 
schriften voor levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong (Verordening 
(EG) 853/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 2 in samenhang met 
art.3 lid 1 van Verordening (EG) 
853/2004 in samenhang met 
Bijlage III, sectie IX, Hoofdstuk I, 
onderdeel II, onder B, onder 1a, 
1d, 2, 4a en 4b van Verordening 
(EG) 853/2004 

De verplichting het melken onder 
hygiënische omstandigheden te verrichten 
en de melk onmiddellijk gekoeld op te slaan, 
behalve als koeling niet noodzakelijk is 
i.v.m. (snelle) verwerkingsmethoden 

13.7 Specifieke hygiënevoor- 
schriften voor levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong (Verordening 
(EG) 853/2004) 

Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen 

art.2 lid 2 in samenhang met 
art.3 lid 1 van Verordening (EG) 
853/2004 in samenhang met 
Bijlage III, sectie X, Hoofdstuk I, 
onder 1 m.u.v. de zinsnede ‘en 
tot op het moment van verkoop 
aan de consument’ van 
Verordening (EG) 853/2004 

De verplichting eieren op het bedrijf schoon, 
droog en vrij van vreemde geuren te houden 
en op afdoende wijze te beschermen tegen 
schokken en rechtstreeks zonlicht. 

  

14 Hormonen & bèta-agonisten (richtlijn 96/22 van 29 april 1996, art.3, 4, 5 en 7) 

14.1 Hormonen & bèta-agonisten 
Richtlijn 96/22) 

Diergeneesmiddelen- 
wet 

art.2 lid 1 Het verbod een niet geregistreerd 
diergeneesmiddel te bereiden, voorhanden 
of in voorraad te hebben, af te leveren of bij 
dieren toe te passen 



14.2 Hormonen & bèta-agonisten 
Richtlijn 96/22) 

Diergeneesmiddelen- 
wet 

art.44 in samenhang met art.82 
Diergeneesmiddelen- 
regeling 

Het verbod om door de minister 
aangewezen substanties voorhanden of in 
voorraad te hebben 

14.3 Hormonen & bèta-agonisten 
Richtlijn 96/22) 

Diergeneesmiddelen- 
besluit 

art.46 in samenhang met art.81 
lid 1 Diergeneesmiddelen-
regeling 

Het verbod om genoemde substanties (o.a. 
met thyreostatische, oestrogene, androgene 
of gestagene werking of bèta-agonisten) toe 
te dienen aan landbouwhuisdieren of 
aquacultuurdieren 

14.4 Hormonen & bèta-agonisten 
Richtlijn 96/22) 

Regeling verbod handel met 
bepaalde stoffen behandelde 
dieren en producten * 

art.2 lid 1 onder a en c Het verbod om landbouwhuisdieren, 
verwerkte producten of vlees van dieren 
waaraan op enigerlei wijze stoffen met 
thyreostatische, oestrogene, androgene of 
gestagene werking alsmede ß-agonisten zijn 
toegediend, in de handel te brengen 

14.5 Hormonen & bèta-agonisten 
Richtlijn 96/22) 

Regeling verbod handel met 
bepaalde stoffen behandelde 
dieren en producten * 

art.3 lid 1 De verplichting om alleen 
landbouwhuisdieren, verwerkte producten 
of vlees in de handel te brengen die zijn 
behandeld volgens de regels van de 
Diergeneesmiddelenwet 

14.6 Hormonen & bèta-agonisten 
Richtlijn 96/22) 

Verordening PVV Verbod op 
gebruik van bepaalde stoffen met 
hormonale werking en van 
bepaalde stoffen met 
thyreostatische werking, alsmede 
bèta-agonisten 1997 (2005-I) * 

art.2 Het verbod om landbouwhuisdieren, 
verwerkte producten of vlees van dieren 
waaraan op enigerlei wijze stoffen met 
thyreostatische, oestrogene, androgene of 
gestagene werking alsmede ß-agonisten zijn 
toegediend, in de handel te brengen 

14.7 Hormonen & bèta-agonisten 
Richtlijn 96/22) 

Verordening PVV Identificatie en 
registratie van paardachtigen 
(PVV) 2004 

art.2 lid 1 in samenhang met 
art.4 lid 1, in samenhang met 22 

Het verbod paardachtigen ouder dan 7 
maanden te houden die niet zijn voorzien 
van een geldig paspoort 

  

15 Kennisgeving van ziekten: MKZ (Richtlijn 2003/85/EEG van 29 september 2003 (vervangt Richtlijn 85/511/EEG), art.3), Varkenspest (Richtlijn 92/119/EEG van 17 
december 1992, art.3) BSE (Verordening (EG) 999/2001 van 22 mei 2001, art.11) en Bluetongue (Richtlijn 2000/75/EEG van 20 november 2000, art.3) 
15.1 MKZ (Richtlijn 2003/85/EEG), 

Varkenspest (Richtlijn 92/119/EEG), 
BSE (Verordening (EG) 999/2001), 
Bluetongue (Richtlijn 2000/75/EEG) 

Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren 

art.19 lid 1 De verplichting (het vermoeden van) de 
aanwezigheid van een besmettelijke 
dierzieke terstond te melden 

   
 

   



 

16 BSE (Verordening (EG) 999/2001 van 22 mei 2001, art.7, 12, 13 en 15) 

16.1 BSE (Verordening (EG) 999/2001) Regeling diervoeders art.68 Het verbod om eiwitten of daarvan afgeleide 
producten afkomstig van zoogdieren, aan 
herkauwers te voeren evenals het verbod 
om gesmolten vet van herkauwers aan 
herkauwers te voeren.  

  

  

DIERENWELZIJN 
17 Minimumnormen kalveren (Richtlijn 91/629/EEG van 19 november 1991, art.3 en art.4) 

17.1 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 1 

De verplichting bij de bouw van de stallen 
en met name voor de boxen en de uitrusting 
materialen te gebruiken die niet schadelijk 
zijn voor de kalveren en moeten grondig 
kunnen worden gereinigd en ontsmet 

17.2 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 2 

De verplichting elektrische leidingen en 
apparatuur zo te installeren dat de kalveren 
geen elektrische schokken kunnen krijgen 

17.3 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 3 

De verplichting te zorgen voor een zodanige 
isolatie, verwarming en ventilatie van de stal 
dat deze niet schadelijk is voor de kalveren 

17.4 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 4 

De verplichting alle electrische en 
mechanische apparatuur dagelijks te 
controleren en het mechanische 
ventilatiesysteem te voorzien van een 
alarmsysteem dat regelmatig wordt getest 

17.5 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 6 

De verplichting kalveren een goede 
verzorging te geven 

17.6 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 8 

Het verbod op het aangebonden houden van 
kalveren 

17.7 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 9 

De verplichting lokalen, hokken, uitrusting 
en gereedschap voor kalveren op passende 
wijze te reinigen en te ontsmetten 



17.8 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 11 

De verplichting kalveren te laten beschikken 
over op hun leeftijd en gewicht afgestemd 
voederen dat beantwoordt aan de met hun 
gedrag samenhangende en hun 
fysiologische behoeften 

17.9 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 13 

De verplichting kalveren te voorzien van 
voldoende vers water van passende kwaliteit 

17.10 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 14 

De verplichting voeder- en drinkinstallaties 
zo te ontwerpen, bouwen, plaatsen en 
onderhouden dat gevaar voor 
verontreiniging van voer en water wordt 
beperkt 

17.11 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Richtlijn 91/629 art.4 in samenhang met Bijlage 
onder 15 

De verplichting kalveren zo spoedig 
mogelijk na hun geboorte en in elk geval 
binnen zes uur koebiest te geven 

17.12 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Kalverenbesluit art.3 Het verbod kalveren te huisvesten in 
eenlingboxen indien de kalveren ouder zijn 
dan 8 weken 

17.13 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Kalverenbesluit art.4 lid 1 De verplichting te voldoen aan de minimale 
afmetingen van eenlingboxen voor kalveren 

17.14 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Kalverenbesluit art.4 lid 2 De verplichting te voldoen aan de minimale 
vloeroppervlakte per kalf in andere 
huisvestingssystemen dan eenlingboxen 

17.15 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Kalverenbesluit art.5 De verplichting dat als kalveren zijn 
gehuisvest in een stal met ligboxen, het 
aantal ligboxen ten minste gelijk is aan het 
aantal kalveren 

17.16 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Kalverenbesluit art.6 De verplichting te voldoen aan de 
inrichtingseisen m.b.t. voedersystemen voor 
kalveren 

17.17 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Kalverenbesluit art.7 De verplichting dat kalveren naast elkaar 
gehouden in eenlingboxen, elkaar kunnen 
zien en aanraken 



17.18 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Kalverenbesluit art.8 De verplichting te voldoen aan de minimale 
ligruimte per kalf in andere 
huisvestingssystemen dan eenlingboxen 

17.19 Minimum- 
normen kalveren (Richtlijn 
91/629/EEG) 

Kalverenbesluit art.9 De verplichting te zorgen voor voldoende 
dag- of kunstlicht voor kalveren 

  

18 Minimumnormen varkens (Richtlijn 2008/120/EG van 18 december 2008, art.3 en art.4 
18.1 Minimum- 

normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Richtlijn 2008/120/EG art.3 lid 1 onder a De verplichting te voldoen aan de minimale 
vrije vloerruimte per gespeend varken of 
gebruiksvarken 

18.2 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Richtlijn 2008/120/EG art.3 lid 1 onder b eerste volzin 
in samenhang met art.4 lid 4 van 
het Varkensbesluit en in 
samenhang met art.3 lid 9 van 
Richtlijn 2008/120/EG 

De verplichting te voldoen aan de minimale 
vrije vloerruimte per gelte na dekking en per 
zeug wanneer gelten en/of zeugen in groep 
gehouden worden 

18.3 Minimum- 
normen varkens (Richtlijn 
91/630/EEG) 

Richtlijn 2008/120/EG art.3 lid 2 onder a in samenhang 
met art.3 lid 9 

De verplichting te voldoen aan de minimale 
afmetingen van gedeeltelijk dichte vloeren 
voor gelten na dekking en drachtige zeugen 

18.4 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Richtlijn 2008/120/EG art.3 lid 2 onder b in samenhang 
met art.3 lid 9 

De verplichting te voldoen aan de minimale 
afmetingen van roostervloeren voor gelten 
na dekking en drachtige zeugen 

18.5 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Richtlijn 2008/120/EG art.3 lid 4 onder a in samenhang 
met art.3 lid 9 

De verplichting zeugen en gelten in groepen 
te houden vanaf vier weken na het dekken 
tot één week vóór de verwachte werpdatum 

18.6 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Richtlijn 2008/120/EG art.3 lid 4 onder b in samenhang 
met art.3 lid 9 

De verplichting dat zeugen en gelten zich 
gemakkelijk kunnen draaien indien zij – bij 
uitzondering – apart gehouden mogen 
worden 

18.7 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Richtlijn 2008/120/EG art.3 lid 6 De verplichting er voor te zorgen dat ieder 
dier voldoende voedsel tot zich kan nemen 

18.8 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Richtlijn 2008/120/EG Bijlage, Hoofdstuk I, onder 5, 2e 
zin 

De verplichting dat vloeren stevig, vlak en 
stabiel zijn en aangepast aan het gewicht en 
de grootte van de dieren 



18.9 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Richtlijn 2008/120/EG Bijlage, Hoofdstuk I, onder 8, 1e 
zin t/m het 1e gedachtenstreepje 
en in samenhang met art.2 lid 1 
onder q van het Ingrepenbesluit 

De verplichting te voldoen aan de regels 
m.b.t. het verkleinen van tanden van biggen 
en beren 

18.10 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Richtlijn 2008/120/EG Bijlage, Hoofdstuk I, onder 8, 1e 
zin met 2e gedachtenstreepje in 
samenhang met Bijlage, onder 8, 
2e alinea 

De verplichting te voldoen aan de regels 
m.b.t. het couperen van de staart 

18.11 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Richtlijn 2008/120/EG Bijlage, Hoofdstuk I, onder 8, 1e 
zin met 4e gedachtenstreepje in 
samenhang met art.2 lid 1 onder 
l van het Ingrepenbesluit 

De verplichting te voldoen aan de regels 
m.b.t. het aanbrengen van neusringen bij 
mannelijke varkens 

18.12 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 
 

Richtlijn 2008/120/EG Bijlage, Hoofdstuk I, onder 8, 3e 
alinea, 2e zin 

De verplichting het castreren en couperen 
van de staart bij dieren ouder dan zeven 
dagen onder anesthesie en met aanvullende 
langdurige analgesie uitsluitend te laten 
uitvoeren door een dierenarts 

18.13  Minimum- 
normen varkens (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art. 2aa De verplichting om maatregelen te treffen 
om de agressie in groepen zoveel mogelijk 
te beperken 

18.14  
Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art. 2b, eerste lid, onderdeel d, 
en tweede lid 

De verplichting dat dieren die apart 
gehouden worden i.v.m. agressie, 
verwondingen of ziekte zich gemakkelijk 
kunnen draaien 

18.15 Minimum- 
normen  (Richtlijn 2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.3 lid 1 Het verbod op het aangebonden houden van 
gelten of zeugen 

18.16 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.3 lid 2 De verplichting dat een stal bestemd voor 
een zeug of een gelt zodanig in te richten 
dat achter de zeug of de gelt voldoende vrije 
ruimte beschikbaar is voor het natuurlijke of 
het begeleide werpen 

18.17 Minimum- 
normen varkens (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art. 4 eerste lid, tweede lid, 
onderdelen c en d en derde lid 

De verplichting te voldoen aan de 
voorgeschreven afmetingen voor gelten na 
dekking, zeugen zonder biggen die in een 
groep worden gehouden, gespeende 
varkens, gebruiksvarkens, niet in groep 



gehouden zeugen of gelten en in groep 
gehouden zeugen of gelten. 

18.18 Minimum- 
normen varkens (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art. 5 lid 6 De verplichting om in een stal, bestemd voor 
één of meer zogende zeugen met biggen, te 
beschikken over een dichte vloer of een 
vloer bedekt met een rubber mat waarvan 
de oppervlakte ten minste 0,6 m2 per toom 
biggen bedraagt 

18.19 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.5 lid 7 De verplichting vloeren van de stal zo te 
ontwerpen, bouwen of onderhouden dat bij 
de varkens geen letsel of pijn kan worden 
veroorzaakt 

18.20 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.9 lid 1 De verplichting te zorgen voor voldoende en 
adequaat ligmateriaal in de stal voor een 
beer of een zeug met biggen 

18.21 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.9 leden 2 en 3 in samenhang 
met art.3 lid 9 van Richtlijn 
2008/120/EG 

De verplichting te zorgen dat varkens 
permanent beschikken over voldoende en 
niet-schadelijk onderzoek- en speelmateriaal 

18.22 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.10 lid 1 De verplichting de stal te voorzien van 
voldoende dag- of kunstlicht 

18.23 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.10 lid 2 Het verbod op een te hoog geluidsniveau of 
plotseling lawaai in de stal 

18.24 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.11 lid 2 De verplichting te zorgen dat bij een 
individueel of niet-ad libitum voersysteem 
alle varkens tegelijkertijd kunnen eten 

18.25 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art. 12 
De verplichting drachtige zeugen en gelten 
tegen uitwendige en inwendige parasieten 
te behandelen en grondig schoon te maken 
voordat zij in het kraamhok worden 
gebracht. 

 



18.26 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.13 lid 1 De verplichting alle varkens ten minste 
eenmaal per dag te voeren 

18.27 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.13 lid 2 De verplichting alle varkens ouder dan twee 
weken permanent van vers water te 
voorzien 

18.28 Minimum- 
normen  (Richtlijn 2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.13 lid 3 De verplichting om aan guste en drachtige 
zeugen en gelten voldoende bulk- of 
vezelrijk en energierijk voer te verstrekken 

18.29 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Varkensbesluit art.15 De verplichting het castreren van mannelijke 
varkens, die ouder zijn dan zeven dagen, 
uitsluitend te laten uitvoeren onder 
anesthesie en met aanvullende langdurige 
analgesie en uitsluitend door een dierenarts 

18.30 Minimum- 
normen varkens  (Richtlijn 
2008/120/EG) 

Wet op de uitoefening van de 
diergeneeskunde 

art.2 in samenhang met art.7 lid 
2 onder c 

Het verbod op het castreren van mannelijke 
biggen anders dan door een dierenarts of 
door een bevoegde houder van de dieren 

  

19 Bescherming landbouwhuisdieren (Richtlijn 98/58/EEG van 20 juli 1998, art.4) 

19.1 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.3 lid 1 Het verbod op het zo ver beperken van de 
bewegingsruimte van een dier dat het 
onnodig lijdt of letsel wordt toegebracht 

19.2 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.3 lid 2 De verplichting dieren indien aangebonden 
voldoende ruimte te laten voor zijn 
fysiologische en ethologische behoeften 

19.3 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.3 lid 3 De verplichting dieren indien buiten 
gehouden te beschermen tegen slechte 
weersomstandigheden, roofdieren en 
gezondheidsrisico’s 

19.4 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.4 lid 1 De verplichting dieren te laten verzorgen 
door personen die beschikken over 
voldoende kennis en vaardigheden of 
vakbekwaam zijn 

19.5 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.4 lid 2 De verplichting een gehouden dier 
regelmatig dan wel tenminste dagelijks te 
controleren 



19.6 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.4 lid 3 De verplichting dieren die ziek of gewond 
lijken onmiddellijk op passende wijze te 
verzorgen of een dierenarts te raadplegen 

19.7 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.4 lid 4 De verplichting een dier voldoende, gezond 
en geschikt voer te geven 

19.8 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.4 lid 5 De verplichting erop toe te zien dat door het 
voer, het drinken of de wijze van toediening 
het dier niet onnodig lijdt of letsel wordt 
toegebracht 

19.9 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.4 lid 6 De verplichting een dier te voederen met 
tussenpozen die bij zijn fysiologische 
behoeften passen 

19.10 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.5 lid 1 De verplichting te zorgen voor voldoende 
verlichting voor een grondige controle van 
het dier op elk willekeurig tijdstip 

19.11 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.5 lid 2 De verplichting een ziek of gewond dier zo 
nodig af te zonderen in een passend 
onderkomen 

19.12 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.5 lid 3 De verplichting voor de behuizing materiaal 
te gebruiken dat niet schadelijk is voor het 
dier en grondig gereinigd en ontsmet kan 
worden 

19.13 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.5 lid 4 De verplichting behuizingen en inrichtingen 
voor de beschutting van een dier zo te 
ontwerpen, maken en onderhouden dat het 
dier zich niet kan verwonden 

19.14 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.5 lid 5 Het verbod op een luchtcirculatie, 
stofgehalte van de lucht, temperatuur, 
relatieve luchtvochtigheid en 
gasconcentraties in de omgeving van het 
dier die schadelijk zijn voor het dier 

19.15 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.5 lid 6 Het verbod om dieren die in een gebouw 
worden gehouden permanent in het donker 
of permanent in kunstlicht te houden 

19.16 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.5 lid 7 De verplichting kunstmatig 
ventilatiesystemen te voorzien van een 
noodsysteem zodat als hoofdsysteem uitvalt 
een alarmsysteem in werking treedt en het 
alarmsysteem regelmatig te testen 



19.17 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.5 lid 8 De verplichting een dier voldoende schoon 
water te geven of anderszins aan zijn 
behoefte aan water te voldoen 

19.18 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.5 lid 9 De verplichting een voeder- of 
drinkinstallatie zo te ontwerpen, bouwen en 
plaatsen dat verontreiniging van voeder en 
water wordt voorkomen 

19.19 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.5 lid 10 De verplichting automatische of 
mechanische apparatuur ten minste 
eenmaal per dag te controleren en defecten 
onmiddellijk te herstellen 

19.20 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.6 lid 1 De verplichting een register bij te houden 
van alle medische zorg en het aantal 
sterfgevallen en het register ten minste drie 
jaar te bewaren 

19.21 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Besluit welzijn productiedieren art.6 lid 2 Het verbod om stoffen aan dieren toe te 
dienen of te voeren die schadelijk zijn voor 
de gezondheid of het welzijn van een dier 

19.22 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren 

art.34 in samenhang met het 
Besluit aanwijzing voor 
productie te houden dieren 

Het verbod om niet-aangewezen dieren voor 
landbouwdoeleinden te houden 

19.23 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren 

art.40 in samenhang met het 
Ingrepenbesluit 

Het verbod een of meer lichamelijke 
ingrepen bij een dier te verrichten, tenzij dit 
onder voorwaarden is toegestaan 

19.24 Bescherming landbouwhuis- 
dieren (Richtlijn 98/58/EEG) 

Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren 

art.55 in samenhang met het 
Besluit voortplantingstechnieken 
bij dieren 

De verplichting om alleen gebruik te maken 
van toegestane methoden van fokken met 
dieren 

  

GOEDE LANDBOUW- EN MILIEUCONDITIE (GLMC) 
20 Bodemerosie (Verordening (EG)  73/2009 van 19 januari 2009, art. 6 juncto Bijlage III 

20.1 Bodemerosie (Verordening (EG) 
73/2009) 

Verordening PA erosiebestrijding  
Zuid-Limburg 2008** en 
Verordening PT erosiebestrijding 
Zuid-Limburg 2009** 

art.3 De verplichting een meer dan normale 
erosie te melden onder aangeving van de 
meest geschikte (combinatie van) 
landbouwkundige maatregelen om deze 
adequaat te bestrijden 



20.2 Bodemerosie (Verordening (EG) 
73/2009) 

 Verordening PA 
erosiebestrijding  Zuid-Limburg 
2008** en Verordening PT 
erosiebestrijding Zuid-Limburg 
2009** 

art.4 De verplichting tot uitvoering van 
maatregelen:• gerichte grondbewerking na 
elke oogst ter voorkoming van bodemerosie; 
• wissen trekkersporen bij inzaaien bieten of 
maïs; • verplichte inzaai groenbemester op 
bouwland na teelt maïs en granen; • 
waterremmende voorziening realiseren aan 
onderzijde percelen 

20.3 Bodemerosie (Verordening (EG) 
73/2009) 

 
Verordening PA erosiebestrijding  
Zuid-Limburg 2008** en 
Verordening PT erosiebestrijding 
Zuid-Limburg 2009** 

art.5, 6, 7 en 8 Het verbod op: • het telen van een 
erosiebevorderend gewas op hellingen met 
hellingspercentage van 2% of meer, tenzij 
met toepassing van specifieke voorschriften; 
• andere exploitatie van de grond dan als 
grasland op hellingen met 
hellingspercentage van meer dan 18% 

20.4 Bodemerosie (Verordening (EG) 
73/2009) 

Regeling GLB-inkomenssteun 
2006 

Art. 3 sub b in samenhang met 
bijlage 2 paragraaf 1 

De verplichting een groenbemester te 
hebben op percelen die uit productie zijn 
genomen in het kader van de 
bedrijfstoeslagregeling (inzaaien voor 
31 mei en niet voor 31 augustus vernietigen) 

  
 
21 Organische stof in de bodem  (Verordening (EG)  73/2009 van 19 januari 2009, art. 6 juncto Bijlage III 

21.1 Organische stof in de bodem 
(Verordening (EG) 73/2009) 

Regeling GLB-inkomenssteun 
2006 

 art. 3 sub b in samenhang met 
bijlage 2 paragraaf 3 

Het verbod om gewasresten op bouwland 
na de oogst te verbranden, tenzij de 
landbouwer beschikt over een ontheffing. 

  

22 Minimaal onderhoud en voorkomen achteruitgang habitats (Verordening (EG)  73/2009 van 19 januari 2009, art. 6 juncto Bijlage III 

22.1 Minimaal onderhoud en 
achteruitgang van habitats 
voorkomen (Verordening (EG) 
73/2009) 

Boswet art. 2 in samenhang met art. 1, 
derde en vierde lid en art. 5 

Het verbod om bepaalde houtopstanden te 
(doen) vellen, anders dan bij wijze van 
dunning, zonder dat een voorafgaande 
tijdige kennisgeving aan de Minister is 
gedaan. 
 



22.2 Minimaal onderhoud en 
achteruitgang van habitats 
voorkomen (Verordening (EG) 
73/2009) 

Boswet art. 3 in samenhang met art. 1, 
derde en vierde lid, en art. 5 en 
het koninklijk besluit van 20 juni 
1962, houdende regelen ten 
aanzien van de verplichting tot 
herbeplanting, bedoeld in artikel 
3 van de Boswet (Stb. 220) 

De verplichting om bepaalde houtopstanden 
die, anders dan bij wijze van dunning, 
geveld zijn of op andere wijze tenietgegaan 
binnen 3 jaar na velling of het tenietgaan te 
herbeplanten overeenkomstig het bepaalde 
in het koninklijk besluit. 

22.3 Minimaal onderhoud en 
achteruitgang van habitats 
voorkomen (Verordening (EG) 
73/2009) 

Boswet art. 13 in samenhang met art. 1, 
derde en vierde lid  

Een verbod op het (doen) vellen, anders dan 
bij wijze van dunning, van bepaalde bij 
besluit van de de ministers van OCW en LNV 
aangewezen bossen of andere 
houtopstanden. 

22.4 Minimaal onderhoud en 
achteruitgang van habitats 
voorkomen (Verordening (EG) 
73/2009)  

Regeling GLB-inkomenssteun 
2006 

art. 3 sub b in samenhang met 
bijlage 2 paragraaf 5 

De verplichting om landbouwgrond, 
uitgezonderd blijvend grasland, tenminste 
één keer per twee jaar te maaien, keren of te 
laten begrazen. 

22.5 Minimaal onderhoud en 
achteruitgang van habitats 
voorkomen (Verordening (EG) 
73/2009) 

Regeling GLB-inkomenssteun 
2006 

art. 3 sub b in samenhang met 
bijlage 2 paragraaf 6 

De verplichting om blijvend grasland 
tenminste één keer per jaar te maaien of te 
laten begrazen. 

23 Waterbescherming en 
waterbeheer 

(Verordening (EG)  73/2009 van 
19 januari 2009, art. 6 juncto 
Bijlage III 

  

23.1 Waterbescherming en waterbeheer 
(Verordening (EG) 73/2009) 

Regeling GLB-inkomenssteun 
2006 

art. 3 sub b in samenhang met 
bijlage 2 paragraaf 7 

Een verbod om zonder vergunning 
landbouwgronden te bevloeien met water, 
indien hiervoor een vergunning vereist is. 

     
     
 Toelichting    
     
 * In geval de PVV-verordening niet (langer) van kracht is, gelden de bepalingen van de Regeling verbod handel met bepaalde stoffen behandelde dieren 

en producten:  
  ze zijn elkaars vangnet. 

     



 ** Deze verordeningen zijn van toepassing op land- en tuinbouwgronden voorzover deze geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in de navolgende 
gemeenten: 

 Eijsden, Maastricht, Meerssen, Stein, Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Nuth, Voerendaal, Simpelveld, Vaals, Gulpen-Wittem, Margraten,  
Valkenburg aan de Geul, Onderbanken, Brunssum, Landgraaf, Heerlen, Kerkrade. 

     
 Ze zijn echter niet van toepassing op de hiervoor bedoelde land- en tuinbouwgronden, voor zover deze gronden zijn gelegen: 
     
 – in het watervoerend en waterbergend winterbed in het Maasdal; 

 – in de inundatiegebieden van de rivier de Geul; 

 – ten noorden van de wegen Sittard–Wehr en Sittard–Urmond. 

 – in de inundatiegebieden van de rivier de Geul; 

 – ten noorden van de wegen Sittard–Wehr en Sittard–Urmond. 

Aanvullende randvoorwaarden voor agromilieubetalingen ex artikel 36 onder a iv), van Verordening (EG) 1698/2005 

     

  EU-wetgevingskader NL-wetgevingskader Artikel(en) Onderwerp van controle 

          

          
     

25 Meststoffen (zoals nader gedefinieerd in hoofdstuk 5.3.2.1 van Bijlage II bij Verordening (EG) 1974/2006) 
25.1 Plattelandsverordening 

(Verordening (EG) 
1698/2005) 

Meststoffenwet art.7 in samenhang met art.8 
onder c, 11 en 12, lid 4 en 5 
en in samenhang met art.30 
t/m 35 van de 
Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet 

Het verbod in enig kalenderjaar op een bedrijf 
meststoffen op of in de bodem te brengen, tenzij 
de fosfaatgebruiksnormen in acht zijn genomen 

     

26 Bestrijdingsmiddelen (zoals nader gedefinieerd in hoofdstuk 5.3.2.1 van Bijlage II bij Verordening (EG) 1974/2006) 
26.1 Plattelandsverordening 

(Verordening (EG) 
1698/2005) 

Wet 
gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden 

art.76 lid 1 Het verbod op het ontvangen, voorhanden 
hebben of gebruiken van 
gewasbeschermingsmiddelen of biociden zonder 
een geldig bewijs van vakbekwaamheid 

26.2 Plattelandsverordening 
(Verordening (EG) 
1698/2005) 

Wet 
gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden 

art.18 
 

De verplichting om voldoende zorg in acht te 
nemen voor een juiste en veilige opslag van 
bestrijdingsmiddelen en biociden 
 



26.3 Plattelandsverordening 
(Verordening (EG) 
1698/2005) 

Lozingenbesluit Open teelt 
en Veehouderij 

art.13 De verplichting bij het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen een teeltvrije zone aan te 
houden 

26.4 Plattelandsverordening 
(Verordening (EG) 
1698/2005) 

Lozingenbesluit Open teelt 
en Veehouderij 

art.15 De verplichting, bij het gebruiken van 
gewasbeschermingsmiddelen binnen een 
afstand van 14 m vanaf de insteek van het 
oppervlaktewater, de daarbij horende 
voorschriften na te leven 

 



1. De minimumeisen inzake het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, zoals bedoeld onder 2. zijn nader gedefinieerd in 
hoofdstuk 5.3.2.1 van Bijlage II bij Verordening (EG) 1974/2006:  

specifiek voor de toepassing van artikel 39, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005, de minimumeisen inzake het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en 
de andere relevante dwingende eisen; de minimumeisen voor meststoffen moeten onder meer omvatten de codes van goede landbouwmethoden die op grond van Richtlijn 
91/676/EEG zijn ingevoerd voor de landbouwbedrijven buiten de kwetsbare zones in de zin van die richtlijn, en eisen betreffende de vervuiling met fosfor; de minimumeisen voor 
gewasbeschermingsmiddelen moeten onder meer omvatten de eis in het bezit te zijn van een vergunning voor het gebruik van dergelijke producten, de eis de 
opleidingsverplichtingen na te komen, eisen betreffende een veilige opslag, eisen betreffende het controleren van de machines voor toediening van dergelijke producten en 
regels betreffende het gebruik van bestrijdingsmiddelen dicht bij water en op andere gevoelige locaties, zoals vastgelegd bij nationale wetgeving; 

 
Deze bedoelde minimumeisen omvatten ten algemene: 

 

Minimumeisen voor het gebruik van meststoffen  
 
Stikstofmaatregelen 

 

Als onderdeel van de randvoorwaarden GLB: 
Het Derde Vierde Nederlandse Actieprogramma (201004-201309) inzake deDe Nitraatrichtlijn is van toepassing verklaard op het hele Nederlandse 

grondgebied (waarmee Nederland in zijn geheel als kwetsbare zonear gebied voor nitraat is aangemerkt). Derhalve zijn, ingevolge artikel 3, vijfde lid, 
van de Nitraatrichtlijn noch afzonderlijke kwetsbare zones voor nitraat in Nederland aangewezen noch, ingevolge artikel 4 van de Nitraatrichtlijn, 

aparte codes van goede landbouwpraktijken beschreven. Voor stikstof zijn in 2009 de stikstofgebruiksnormen op een zodanig niveau zijn vastgesteld 
dat de norm  voor grondwater van 50 mg nitraat per liter kan worden bereikt. De minimumeisen voor meststoffen zijn daarom de nationale eisen uit 

de Nederlandse wet- en regelgeving zoals die van kracht is en die is vastgelegd in de Actieprogramma’s Nitraatrichtlijn zoals die door Nederland 

conform de Nitraatrichtlijn zijn opgesteld. per 1-1-2006.Voor de periode 1/1/2006 – 31/12/2009 geldt/gold het derde actieprogramma Nitraatrichtlijn; 
voor de periode 1/1/2010 – 31/12/2013 geldt het vierde actieprogramma Nitraatrichtlijn.  

De stikstofmaatregelen bestaan sinds 1/1/2006 uit twee componenten: gebruiksnormen en middelvoorschriften. De relevante eisen uit beide 
componenten - voor zover van toepassing in het kader van het voldoen aan de artikelen 4 en 5 van de Nitraatrichtlijn - zijn al benoemd als 

Randvoorwaarden GLB (cross compliance). Ter illustratie worden de stikstofgebruiksnormen, onderscheiden naar gebruiksnormen voor dierlijke mest 

en gebruiksnormen voor totale stikstofbemesting, nogmaals toegelicht: 
 gebruiksnorm dierlijke mest 

Nederland hanteert, overeenkomstig de Nitraatrichtlijn, een gebruiksnorm van 170 kg stikstof per ha uit dierlijke mest, met uitzondering van 

bedrijven die in aanmerking komen voor derogatie. De baseline voor het berekenen van de beheersvergoeding voor de agromilieubetalingen 
gaat uit van de Nitraatrichtlijn en gaat dus uit van een gebruiksnorm dierlijke mest van 170 kg stikstof per ha per jaar. Het is niet nodig voor 

bepaalde gevallen een lagere norm te stellen: daar waar nodig zullen de gebruiksnormen voor totale bemesting met stikstof onderscheidenlijk 

fosfaat vanzelf leiden tot een lager gebruik van dierlijke mest. Bijvoorbeeld het gebruik van onbewerkte varkensmest zal vanwege het hoge 
fosfaatgehalte en de fosfaatgebruiksnorm in het algemeen niet hoger zijn dan ca. 140 kg stikstof per hectare. 

 gebruiksnorm totale stikstofbemesting 

Per gewas en per grondsoort zijn gebruiksnormen voor de totale stikstofbemesting worden vastgesteld (zie bijlage A). Waar nodig om de 
milieudoelen van de Nitraatrichtlijn te realiseren - 50 mg nitraat per liter in het grondwater resp. 11,3 mg totaal-stikstof in het 



oppervlaktewater en het reduceren van de eutrofiëring - zijn strengere gebruiksnormen vastgesteld. Dit laatste is het geval bij gras, maïs en 
een aantal akker- en tuinbouwgewassen op zandgronden. De normen voor zandgronden zullen geleidelijk aan jaarlijks worden aangescherpt, 

zodat met de normen van 2009 het doel van 50 mg nitraat per liter in het grondwater wordt bereikt. 

 
Aanvullende voorwaarden voor meststoffen: geen. 

 

Fosfaatmaatregelen 
De fosfaatmaatregelen zijn eveneens opgenomen in het dDerde en het vierde Nederlandse Actieprogramma (2004-2009) inzake de Nitraatrichtlijn. De 
centrale aanpak om fosfaatemissies te reduceren is het verminderen van het fosfaatoverschot op alle bedrijven op alle grondsoorten. Het stelsel van 

gebruiksnormen bevat zal daarom voor alle grondgebruikers ook normen bevatten ter begrenzing van het totale gebruik van fosfaatmeststoffen. Het 

doel is het bereiken van evenwichtsbemesting in 2015. Dit uitgangspunt is in de Meststoffenwet verankerd. Evenwichtsbemesting houdt in dat het 
gebruik van fosfaat overeen moet komen met opname door het gewas inclusief een onvermijdbaar verlies1. Hiervoor is een traject vastgesteld 

waarmee geleidelijk naar dit doel wordt toegewerkt. Dit is tevens een belangrijk onderdeel van de taakstelling van de Kaderrichtlijn Water. Nederland 
wil deze doelstelling gefaseerd bereiken, rekening houdend met de economische consequenties en het aanpassingsvermogen van de sector. De 

fosfaatmaatregelen omvatten twee componenten: 
 Als onderdeel van de randvoorwaarden GLB: middelvoorschriften 

Middelvoorschriften zijn onderdeel van een goede bemestingspraktijk in de landbouw. Ook voor fosfaat zijn er nadere voorschriften 

vastgesteld voor het aanwijzen van periodes waarin het gebruik van kunstmest niet is toegestaan, het gebruik van meststoffen op steile 

hellingen, het gebruik van meststoffen in de nabijheid van waterlopen en methoden voor de aanwending van kunstmest. Daarnaast zijn er 
enkele aanvullende voorschiften. Deze zijn gebaseerd op twee uitgangspunten: het voorkomen van onnodige milieuverontreiniging en gebruik 

maken van de stand der techniek als goede bemestingspraktijk in de landbouw. Het betreft voorschriften voor de aanwending van dierlijke 
mest in najaar en winter, het scheuren van grasland en vanggewas na maïs op zand en lössgronden. De relevante eisen - voor zover van 

toepassing in het kader van het voldoen aan de artikelen 4 en 5 van de Nitraatrichtlijn - zijn al benoemd als Randvoorwaarden GLB (cross 

compliance). 
 Aanvullende minimumeisen voor fosfaat: gebruiksnormen totale fosfaatbemesting 

Er is een traject van fosfaatgebruiksnormen vastgesteld, zoals aangegeven in onderstaande tabel, waarmee geleidelijk naar het doel 

‘evenwichtsbemesting’ wordt toegewerkt. Deze fosfaatgebruiksnormen zijn geen onderdeel van de Randvoorwaarden GLB. 
Het startpunt voor dit traject is afgeleid van de fosfaatverliesnormen in 2005, met dien verstande dat in het nieuwe stelsel alle 

fosfaatmeststoffen inclusief fosfaatkunstmest onderdeel zullen zijn van de gebruiksnormen. 

Tabel 1:  Fosfaatgebruiksnormen (maximaal gebruik dierlijke mest in de betreffende jaren tussen haakjes) in kg P2O5 per ha per jaar 

Jaar 2006 2007 2008 200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

Grasl. hoog 110 105 100 100 90 90 85 85 

Grasl. 
neutraal 

110 105 100 100 95 95 95 95 

                                                
1 Als onvermijdbare verlies wordt beschouwd een verlies < 5 kg fosfaat ha/jr. 



Grasl. laag 110 105 100 100 100 100 100 100 

Bouwl. 
hoog 

95 (85) 90 (85) 95 (85) 85 75 70 65 55 

Bouwl. 
neutraal 

95 (85) 90 (85) 85 85 80 75 70 65 

Bouwl. laag 95 (85) 90 (85) 95 (85) 85 85 85 85 85 

 

 [invoegen normen 2009 en verder: let op: differentiatie vanaf 2010] 

Sinds 2006 zijn Vanaf 2006 en verder zullen de fosfaatgebruiksnormen geleidelijk gedaald. Vanaf 2010 zal rekening worden gehouden met de 
fosfaattoestand van de bodem bij de bepaling van de voor het betreffende perceel geldende fosfaatgebruiksnorm. 

Er zijn drie classificaties fosfaattoestand toegepast. 
Toestand hoog: grasland  PAL > 50 en bouwland PW > 55   

Toestand neutraal: grasland PAL 27- 50 en bouwland PW 36- 55  

Toestand laag: grasland PAL< 27 en bouwland PW < 36  
 

 De geldende fosfaatgebruiksnormen zijn weergegeven in tabel 1 [nog invoegen!]dalen. Om te voorkomen dat er een toename plaatsvindt 
van het gebruik van dierlijke mest, is een aparte norm van 85 kg fosfaat per ha per jaar voor bouwland opgenomen voor 2006 en 2007. De 

norm van 85 kg fosfaat is hetzelfde als onder het stelsel van verliesnormen voor 2005. Vanaf 2008 is het niet meer nodig om onderscheid te 

maken tussen dierlijke mest en kunstmest. Op basis van nieuwe inzichten over de fosfaatopname door het gewas, de fosfaatbehoefte en de 
fosfaatbelasting naar de bodem en het oppervlaktewater zullen vanaf 2009 de fosfaatgebruiksnormen en de mate van differentiatie voor die 

jaren definitief worden vastgesteld. 
 

2. Minimumeisen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
NB: Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en de daaronder liggende regelgeving is vervangen door de Wet gewasbeschermingsmiddelen 

en biociden en daaronder liggende regelgeving. 2a. Als onderdeel van de randvoorwaarden GLB 

 
Algemeen 

Ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geldt dat slechts toegelaten of gewasbeschermingsmiddelen door de landbouwer in 
voorraad gehouden mogen worden of mogen worden gebruikt (artikel 20 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden). 

Tevens dienen de bij toelating of registratie gegeven wettelijke gebruiksvoorschriften door de landbouwer in acht te worden genomen die betrekking 

kunnen hebben op tijdstippen en plaatsen van het gebruik, de klimatologische omstandigheden waaronder, de doseringen waarin, de wijze waarop, 
of de technische hulpmiddelen waarmede het middel uitsluitend dan wel niet mag worden  gebruikt, alsmede op de bij het gebruik in acht te nemen 

veiligheidstermijnen (artikel 22 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ).  
Tenslotte is van belang dat de landbouwer voorschriften toepast met betrekking tot goede gewasbeschermingspraktijken en geïntegreerde 

bestrijding, waarbij en waardoor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt beperkt tot het strikte minimum dat noodzakelijk is 

om populaties van organismen onder de niveaus te houden waarbij in economisch opzicht onaanvaardbare schade of verliezen optreden. De 
landbouwer is verplicht een gewasbeschermingsplan op te (laten) stellen waarin hij per teelt aangeeft op welke wijze hij bij de behandeling van 

uitgangsmateriaal, tijdens het telen en bij de behandeling van geoogste planten of plantaardige producten goed invulling en uitvoering zal geven of 



zal laten geven aan de beginselen van goede gewasbeschermingspraktijken en geïntegreerde bestrijding (artikel 26, leden 1 en 2 van het Besluit 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden). 

Al deze minimumeisen zijn reeds Randvoorwaarde GLB (cross compliance). 

 
2b. Aanvullende minimumeisen voor gewasbescherming: 

 
Bewijs van vakbekwaamheidHet is verboden zonder geldig bewijs van vakbekwaamheid een gewasbeschermingsmiddel of biocide op de markt te 

brengen, te ontvangen, te gebruiken of voorhanden te hebben. (artikelen 71 en 76 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden) 

. 
Opleiding 

De vergunning uitvoeren gewasbescherming wordt slechts verleend aan degene die in het bezit is van één van de bij regeling van de minister 
aangewezen diploma's, certificaten, getuigschriften, verklaringen van vakbekwaamheid of andere bescheiden (spuitlicentie)  (artikel 71 Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden)Opslag en zorgplicht 
De opslag van bestrijdingsmiddelen dient aan regels met betrekking tot veiligheid te voldoen, zoals onder meer een deugdelijk slot en constructie, 

doelmatig ingericht en geventileerd, een waarschuwingssignaal betreffende giftige stoffen met daaronder een duidelijk leesbaar opschrift luidende: 

"Bestrijdingsmiddelen". De bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en rodelijk worden opgeslagen. Dit laatste om te voorkomen dat de verpakking 
van middelen beschadigt of vermenging van middelen kan plaatsvinden, men heeft hiertoe een zorgplicht (artikel 18 Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden). 
 

Controle toedieningsmachines 

Voorschriften met betrekking tot de gebruikte toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen onder verschillende omstandigheden zijn 
opgenomen in artikel 15 van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (artikel 15 van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij).  
 
 

 

Gebruik van bestrijdingsmiddelen dicht bij water en op andere gevoelige locaties 
De eisen met betrekking tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen dicht bij water en andere gevoelige locaties is geregeld in het Lozingenbesluit open 

teelt een veehouderij. Het algemene principe is dat het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen nabij oppervlaktewater is verboden, tenzij de 
voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 13 en 14 in acht worden genomen, en verboden binnen een afstand van 14 m vanaf de insteek van 

het oppervlaktewater, tenzij de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 15 in acht worden genomen. 
De belangrijkste daaruit zijn het verbod op het lozen van bestrijdingsmiddelen en verplichting tot het op een voorgeschreven wijze inrichten en 

aanhouden van een teeltvrije zone langs oppervlaktewater. Voor verschillende typen gewassen zijn in artikel 13 en 16 verschillende breedtes van de 

teeltvrije zone verplicht. In artikel 15 worden (art. 13, 14 en 16 van het Lozingenbesluit open teelt een veehouderij). Deze minimumeisen zijn ook 
reeds als Randvoorwaarde GLB (cross compliance) benoemd. 

 
Ad 3. Andere relevante dwingende eisen die in nationale wetgeving zijn vastgesteld en in het programma zijn vermeld. 



De minimumeisen, zoals bedoeld onder 3. en die geen onderdeel zijn van de Randvoorwaarden GLB (onderdeel 1.) noch van de minimumeisen inzake het 
gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (onderdeel 2.), kunnen zijn:  

 

- de verplichting in enkele provincies (Friesland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant) om haarden van de akkerdistel (Cirsium arvense) op 
landbouwgrond te verwijderen voor ze tot bloei komen 

- de verplichting om het jaar voorafgaande aan het contract op bedrijfsniveau ten minste 4 verschillende gewassen te hebben geteeld, waaronder graan 
- de minimale veebezetting en.of het passend regime van 0 gve/ha 

- in het kader van de randvoorwaarden GLB in van toepassing artikel 13 van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen beperkt tot alleen 

het gebruik van zuiveringsslib. Als baseline geldt de volledige tekst van artikel 13, waarmee ook cmpost en combinaties van zuiveringsslib, compost en 
dierlijke mest onder het verbod vallen. 

 

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet  
Stikstofgebruiksnormen voor de jaren 2010-2013 (ter indicatie in grijs de normen zoals die golden voor de jaren 2006 en 2009) 

 

Gewas  

Klei  

  

Zand/löss veen 

   2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 

Grasland (kg N per ha per jaar)                   

Grasland met beweiden, klei  345 310 310 310             

Grasland met beweiden, veen              290 265 265 265 

Grasland met beweiden, zand/löss        300 260 250 250       

Grasland met volledig maaien, klei1 385 350 350 350             

Grasland met volledig maaien, veen1             330 300 300 300 

Grasland met volledig maaien, zand/löss1       355 340 320 320       

Tijdelijk grasland2 (kg N per ha per periode)                   

van 1 januari tot minstens 15 april  70 60 60 60 60 50 50 50 60 50 50 50 

van 1 januari tot minstens 15 mei3 120 110 110 110 105 90 90 90 105 90 90 90 

van 1 januari tot minstens 15 augustus3 275 250 250 250 240 210 210 210 240 210 210 210 

van 1 januari tot minstens 15 september3 310 280 280 280 270 235 235 235 270 235 235 235 

van 1 januari tot minstens 15 oktober3  345 310 310 310 300 260 250 250 290 265 265 265 

vanaf 15 april tot minstens 15 oktober  345 310 310 310 300 260 250 250 290 265 265 265 

vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober  310 280 280 280 270 235 235 235 270 235 235 235 

vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober  105 95 95 95 90 80 80 80 90 80 80 80 

vanaf 15 september tot minstens 15 oktober  35 30 30 30 30 25 25 25 30 25 25 25 

vanaf 15 oktober  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Akkerbouwgewassen (kg N per ha per teelt)                   

Consumptieaardappelrassen hoge norm4 (zie tabel 1a) 300 275 275 275 290 270 270 260 290 270 270 270 

Consumptieaardappelrassen overig4  275 250 250 250 265 245 245 235 265 245 245 245 

Consumptieaardappelrassen lage norm4 (zie tabel 1a) 250 225 225 225 240 220 220 210 240 220 220 220 

Consumptieaardappel, vroeg (loofvernietiging voor 15 juli) 130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

 



 
 

Gewas  Klei  

  

  

Zand/löss  

  

veen 

  

  
 2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 

Akkerbouwgewassen (vervolg; kg N per ha per teelt)             

Pootaardappelrassen hoge norm (zie tabel 1b) 150 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Pootaardappelrassen overig  130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Pootaardappelrassen lage norm (zie tabel 1b) 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pootaardappelen, uitgroeiteelt (loofvernietiging na 15 aug.) 200 180 180 180 180 170 170 165 180 170 170 170 

Zetmeelaardappelen  265 240 240 240 240 230 230 230 240 230 230 230 

Suikerbieten  165 150 150 150 150 145 145 145 150 145 145 145 

Cichorei  75 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Voederbieten  180 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Wintertarwe4 en 5 245 220 245 245 190 160 160 160 190 160 160 160 

Zomertarwe  155 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Wintergerst5 155 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Zomergerst  90 80 80 80 90 80 80 80 90 80 80 80 

Triticale5 175 160 160 160 160 150 150 150 160 150 150 150 

Winterrogge5 155 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Haver5 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Maïs, bedrijven met derogatie6  160 160 160 160 155 150 150 140 155 150 150 150 

Maïs, bedrijven zonder derogatie6 205 185 185 185 185 150 150 140 185 150 150 150 

Luzerne, eerste jaar  45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Luzerne, volgende jaren  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Graszaad, Engels raaigras, 1e jaars  180 165 165 165 165 155 155 150 165 155 155 155 

Graszaad, Engels raaigras, overjarig  220 200 200 200 200 190 190 185 200 190 190 190 

Graszaad, rietzwenkgras  155 140 140 140 140 135 135 130 140 135 135 135 

Graszaad, rietzwenkgras, volgteelt  65 60 60 60 60 55 55 50 60 55 55 55 

Graszaad, veldbeemd  120 110 110 110 110 105 105 100 110 105 105 105 

Graszaad, veldbeemd, volgteelt  65 60 60 60 60 55 55 50 60 55 55 55 

Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars  95 85 85 85 85 80 80 75 85 80 80 80 



 

Gewas  Klei  

  

  

Zand/löss  

  

veen 

  

  
 2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010/11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 

Akkerbouwgewassen (vervolg; kg N per ha per teelt)             

Graszaad, roodzwenkgras, 1e jaars, volgteelt  40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Graszaad, roodzwenkgras, overjarig  125 115 115 115 115 110 110 105 115 110 110 110 

Graszaad, roodzwenkgras, overjarig, volgteelt  50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Graszaad, westerwolds  120 110 110 110 110 105 105 100 110 105 105 105 

Graszaad, Italiaans  145 130 130 130 130 125 125 120 130 125 125 125 

Graszaad, overig  100 90 90 90 90 85 85 80 90 85 85 85 

Graszaad, overig, volgteelt  50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Graszoden  375 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

Ui, zaaiui, overig  130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Winterui, 2e jaars plantui  185 170 170 170 170 160 160 155 170 160 160 160 

waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)  145 130 130 130 130 125 125 120 130 125 125 125 

Blauwmaanzaad  120 110 110 110 110 105 105 100 110 105 105 105 

Karwij  165 150 150 150 150 145 145 140 150 145 145 145 

waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)  100 90 90 90 90 85 85 80 90 85 85 85 

Koolzaad, winter  225 205 205 205 205 195 195 190 205 195 195 195 

waarvan ten hoogste voor 31/12 (winterteelt)  175 160 45 45 160 150 45 45 160 150 45 45 

Koolzaad, zomer  130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Vlas  75 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Akkerbouw overig  220 200 200 200 200 190 190 185 200 190 190 190 

Bladgewassen (kg N per ha per teelt)                   

Spinazie, 1e teelt 285 260 260 260 210 200 200 190 210 200 200 200 

Spinazie, volgteelt 205 185 185 185 160 150 150 145 160 150 150 150 

Slasoorten, 1e teelt 200 180 180 180 180 170 170 165 180 170 170 170 

Slasoorten, volgteelt 115 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Andijvie, 1e teelt 200 180 180 180 180 170 170 170 180 170 170 170 

Andijvie, volgteelt 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Selderij, bleek/groen 220 200 200 200 200 190 190 185 200 190 190 190 



 

Gewas  Klei  

  

  

Zand/löss  

  

veen 

  

  
 2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 

Bladgewassen (vervolg; kg N per ha per teelt)             

Prei  270 245 245 245 245 235 235 225 245 235 235 235 

waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 110 100 100 100 100 95 95 90 100 95 95 95 

Bladgewassen, overig, eenmalige oogst 165 150 150 150 150 145 145 140 150 145 145 145 

Bladgewassen, overig, meermalige oogst 300 275 275 275 275 260 260 250 275 260 260 260 

Koolgewassen (kg N per ha per teelt)                   

Spruitkool 320 290 290 290 290 275 275 265 290 275 275 275 

waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Witte kool 350 320 320 320 320 305 305 290 320 305 305 305 

Rode kool 315 285 285 285 285 270 270 260 285 270 270 270 

Savooiekool 315 285 285 285 285 270 270 260 285 270 270 270 

Spitskool 315 285 285 285 285 270 270 260 285 270 270 270 

Bloemkool 255 230 230 230 230 220 220 210 230 220 220 220 

waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 130 120 120 120 120 115 115 110 120 115 115 115 

Broccoli 295 270 270 270 270 245 245 235 270 245 245 245 

Chinese kool 200 180 180 180 180 160 160 155 180 160 160 160 

Boerenkool 185 170 170 170 170 160 160 155 170 160 160 160 

Paksoi 200 180 180 180 180 170 170 165 180 170 170 170 

Raapstelen 155 140 140 140 140 135 135 130 140 135 135 135 

Kruiden (kg N per ha per teelt)                   

Kruiden, bladgewas, eenmalige oogst 165 150 150 150 150 145 145 140 150 145 145 145 

Kruiden, bladgewas, meermalig oogsten 300 275 275 275 275 260 260 250 275 260 260 260 

Kruiden, wortelgewassen 220 200 200 200 200 190 190 185 200 190 190 190 

Kruiden, zaadgewassen 110 100 100 100 100 95 95 90 100 95 95 95 

Vruchtgewassen (kg N per ha per teelt)                   

Aardbei (wachtbed, vermeerdering) 130 120 120 120 120 115 115 110 120 115 115 115 

Aardbei (productie) 185 170 170 170 170 160 160 155 170 160 160 160 

waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 90 80 80 80 80 75 75 70 80 75 75 75 



 

Gewas  Klei  

  

  

Zand/löss  

  

veen 

  

  
 2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 

Vruchtgewassen (vervolg; kg N per ha per teelt)             

Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen) 

 

210 190 190 190 190 180 180 175 190 180 180 180 

Suikermaïs 220 200 200 200 200 190 190 185 200 190 190 190 

Stam/stokboon, vers 130 120 120 120 120 115 115 110 120 115 115 115 

Landbouwstambonen, rijp zaad 150 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Veld- en tuinbonen, vers + rijp zaad 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Tuinbonen, vers/peulen 80 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Erwt, vers + rijp zaad 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Peul 100 90 90 90 90 85 85 85 90 85 85 85 

Stengel/knol/wortelgewassen (kg N per ha per teelt)                   

Asperge (excl. opkweek) 95 85 85 85 85 80 80 75 85 80 80 80 

Knolselderij 220 200 200 200 200 190 190 185 200 190 190 190 

Knolvenkel/venkel 200 180 180 180 180 170 170 165 180 170 170 170 

Koolraap 185 170 170 170 170 160 160 155 170 160 160 160 

Koolrabi 200 180 180 180 180 170 170 165 180 170 170 170 

Kroten/rode bieten 205 185 185 185 185 175 175 170 185 175 175 175 

Winterpeen/waspeen 120 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Bospeen 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Rabarber 275 250 250 250 250 240 240 230 250 240 240 240 

Radijs 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Schorseneer 185 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Witlof 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Vollegrondsgroenten, overig 220 200 200 200 200 190 190 185 200 190 190 190 

Groenbemesters7 (kg N per ha per teelt)                   

Niet-vlinderbloemige groenbemesters (bladrammenas, gele 

mosterd, gras/granen) 65 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 

Vlinderbloemige groenbemesters (wikke) 35 30 30 30 30 30 25 25 30 30 30 30 

Tagetes 100 90 90 90 90 90 80 80 90 90 90 90 

 



 

Gewas Klei Zand/löss Veen 

 2006 2009 2010/11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010/11  2012/13 

Bloembollengewassen5 (kg N per ha per teelt)                   

Acidanthera 280 255 255 255 255 240 240 240 255 240 240 240 

Anemone coronaria 145 130 130 130 130 125 125 125 130 125 125 125 

Fritillaria imperialis 150 135 135 135 135 130 130 130 135 130 130 130 

Hyacint 240 220 220 220 220 210 210 210 220 210 210 210 

Iris, grofbollig 185 170 170 170 170 160 160 160 170 160 160 160 

Iris, fijnbollig 155 140 140 140 140 135 135 135 140 135 135 135 

Krokus, grote gele 190 175 175 175 175 165 165 165 175 165 165 165 

Krokus, overig 100 90 90 90 90 85 85 85 90 85 85 85 

Narcis 160 145 145 145 145 140 140 140 145 140 140 140 

Tulp 220 200 200 200 200 190 190 190 200 190 190 190 

Dahlia 120 110 110 110 110 105 105 105 110 105 105 105 

Gladiool, pitten 285 260 260 260 260 245 245 245 260 245 245 245 

Gladiool, kralen 210 190 190 190 190 180 180 180 190 180 180 180 

Knolbegonia 165 150 150 150 150 145 145 145 150 145 145 145 

Lelie 170 155 155 155 155 145 145 145 155 145 145 145 

Zantedeschia 120 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Overige bolgewassen 180 165 165 165 165 155 155 155 165 155 155 155 

Fruitteeltgewassen (kg N per ha per jaar)                   

Appel 195 175 175 175 175 165 165 165 175 165 165 165 

Blauwe bes 110 100 100 100 100 95 95 95 100 95 95 95 

Braam 165 150 150 150 150 140 140 140 150 140 140 140 

Framboos 165 150 150 150 150 140 140 140 150 140 140 140 

Kers 195 175 175 175 175 165 165 165 175 165 165 165 

Peer 195 175 175 175 175 165 165 165 175 165 165 165 

Pruim 195 175 175 175 175 165 165 165 175 165 165 165 

Rode bes 165 150 150 150 150 140 140 140 150 140 140 140 

Wijnbouw 110 100 100 100 100 95 95 95 100 95 95 95 

 



Gewas Klei Zand/löss Veen 

 2006 2009 2010/11  2012/13 2006 2009 2010 /11  2012/13 2006 2009 2010/11  2012/13 

Fruitteeltgewassen (vervolg; kg N per ha per jaar)             

Zwarte bes 195 175 175 175 175 165 165 165 175 165 165 165 

Buitenbloemen (kg N per ha per teelt)             

Buitenbloemen hoge norm8 220 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Buitenbloemen overig 165 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Boomkwekerijgewassen (kg N per ha per jaar)                   

Laanbomen: onderstammen 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Laanbomen: spillen 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Laanbomen: opzetters 125 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Sierheesters 85 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Coniferen (inclusief kerstsparren en dennen) 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Rozen (incl. zaailingen, onderstammen) 75 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Bos- en Haagplantsoen 105 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Vaste planten 195 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 

Vruchtbomen: onderstammen 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Vruchtbomen: moerbomen 120 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Vruchtbomen 100 135 135 135 90 105 105 105 90 90 105 105 

Trek- en besheesters 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Snijgroen 105 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Ericaceae 75 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Buxus 105 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Bosbouw (kg N per ha per jaar)                   

Snelgroeiende houtsoorten voor biomassaproductie 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Vaste norm op bedrijfsniveau9 (kg N per ha per jaar)                   

Vaste norm  110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 



Tabel 15: Stikstofgebruiksnormen op löss voor de periode 2010-2013  

Akkerbouwgewassen op löss 2006 2009 2010/11 2012/13 

Consumptieaardappelrassen hoge norm (zie tabel 1a) 275 265 265 255 

Consumptieaardappelrassen overig 250 240 240 230 

Consumptieaardappelrassen lage norm (zie tabel 1a) 225 215 215 205 

Wintertarwe 220 195 195 190 

 

Tabel 16: Stikstofgebruiksnormen voor grondgebonden bedekte teelt voor de periode 2010-2013  

Grondgebonden glastuinbouw 

Gebruiksnormgroep 

voor N 

Gebruiksnorm voor 

gebruik aan N (kg N/ha/jr) 

Gewasindeling  

1 1000  alstroemeria onbelicht, iris onbelicht en belicht, 

lelie onbelicht en belicht, snijgroen, 

zomerbloemen overig, sierteelt overig 

 groenten overig 

 fruit 

2 1500  alstroemeria belicht, anjer, amaryllis, fresia, 

zomerbloemen jaarrondteelt 

 bladgewassen (met uitzondering van sla), radijs 

3 2000  sla, vruchtgroenten 

4 2500  chrysant onbelicht en belicht, lisianthus 

onbelicht en belicht 

 

 
 

 

1 Onder grasland met volledig maaien valt ook grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet 

ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het 

aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden 

geweid 

2 De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs. 
3 Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voor zover ze zijn toegestaan binnen de regels van 

het Besluit gebruik meststoffen. 
4 Voor consumptieaardappel en wintertarwe op lössgronden gelden de gebruiksnormen die zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. Lössgronden zijn gronden die zijn ontstaan in eolisch materiaal en 

binnen 80 cm van het maaiveld voor meer dan de helft bestaan uit leem (fractie kleiner dan 50 μm). 

5 De gebruiksnorm wordt volledig toegerekend aan het jaar van oogsten. 

6 De normen voor maïs zijn inclusief de norm van de daarop aansluitend geteelde groenbemesters. 
7 Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden. 

Voor groenbemesters op zand, löss en veen geldt: inzaaien voor 1 september en na 1 december ploegen. 

Op klei geldt: inzaaien voor 1 september en na 1 november ploegen. Een uitzondering wordt gemaakt 

voor groene braak en als de groenbemester minimaal tien weken in het groeiseizoen op het land staat 

als aansluitend daarop een volggewas wordt geteeld. De normen gelden niet voor groenbemesters die 

aansluiten op maïs. 
8 Voor de volgende buitenbloemen geldt de hoge norm: Alchemilla mollis, Carthamus, Gypsophila 

paniculata, Lymonium, Lysimachia, Paeonia, Solidago, Veronica. 
9 Deze vaste norm op bedrijfsniveau geldt als het gewogen gemiddelde van de gebruiksnormen van de 

geteelde gewassen of gewasgroepen uit tabel 1 op het bedrijf in dat kalenderjaar minstens 100 kg N/ha 

bedraagt. 
 

 


