
Bijlage A Baseline: Europese Randvoorwaarden en overige 
relevante voorschriften 
 
 
Verordening 1305/2013 bepaalt dat agro-milieubetalingen slechts mogen worden 
verleend voor verbintenissen die verder gaan dan de zogenoemde baseline. Artikel 28, lid 
3 van verordening 1305/2013 biedt het kader om te bepalen wat de baseline is:  

1. de relevante dwingende normen zoals bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EU) nr. 1306/2013,  

2. de relevante criteria en minimumactiviteiten zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder 
c), ii) en iii), van Verordening (EU) nr. 1307/2013, en  

3. relevante minimumvereisten voor het gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen en andere ter zake relevante dwingende 
voorschriften die bij nationaal recht zijn vastgesteld. Al deze dwingende 
voorschriften worden in het programma omschreven. 

 
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 artikel 93 van verordening 1306/2013, 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 als volgt in:  
- de beheereisen zoals opgenomen in bijlage 3 bij artikel 3.1, onderdeel a  bij de  
Uitvoeringsregeling directe betalingen GLB  
- de GLMC-eisen zoals opgenomen in bijlage 4 , bij artikel 3.1, onderdeel b  bij de 
Uitvoeringsregeling directe betalingen GLB. 
 
De relevante GLMC-eisen zijn: 
 
GLMC 3  
Bescherming van grondwater tegen verontreiniging: verbod op directe lozingen op 
grondwater en maatregelen ter voorkoming van een indirecte verontreiniging van 
grondwater door storting op de grond en infiltratie via de grond van de gevaarlijke 
stoffen als vermeld in de bijlage bij Richtlijn 80/68/EEG, meer bepaald de versie die van 
kracht is op de laatste werkdag van de geldigheid ervan, voor zover het 
landbouwactiviteiten betreft (Irt uitmijning landbouwgrond) 
 
GLMC 5 
Minimaal landbeheer op basis van de specifieke omstandigheden ter plaatse om erosie 
tegen te gaan (van toepassing op land- en tuinbouwgronden die geheel of gedeeltelijk 
zijn gelegen binnen het grondgebied van de provincie Limburg ten zuiden van de 
doorgaande weg tussen Sittard en Wehr, tot aan de grens tussen Nederland en Duitsland, 
en van de doorgaande weg tussen Sittard en Urmond, tot aan de grens tussen Nederland 
en België, met uitzondering van het winterbed van de Maas en het inundatiegebied van 
Geul en Gulp). 
 
GLMC 6  
Handhaving van het gehalte aan organische stof in de bodem, door passende praktijken, 
waaronder een verbod op het verbranden van stoppels, behalve om fytosanitaire redenen. 
Irt landschap en snoeien in de rustperiode 



 
GLMC 7  
Instandhouding van landschapselementen, inclusief, in voorkomend geval, heggen, 
vijvers, greppels, bomenrijen, bomengroepen of geïsoleerde bomen, akkerranden en 
terrassen en inclusief het verbod op het snoeien van heggen en van bomen in de 
vogelbroedperiode en, als een optie, maatregelen om invasieve plantensoorten te 
voorkomen. 
 
 
De relevante Nederlandse wet- en regelgeving is hieronder weergegeven: 
 
 
Nederlands  
wetgevingskader 

Artikelen Onderwerp van controle Aanvullende 
opmerking 

Wet natuurbescherming Artikel 3.1 Het verbod om bepaalde 
vogelsoorten te doden of te 
vangen, alsmede om hun 
nesten, rustplaatsen of eieren 
te vernielen, te beschadigen of 
weg te nemen 

 

Besluit gebruik 
meststoffen 

Artikel 4 Het verbod op het gebruik van 
dierlijke mest in de van de  
afhankelijk van de grondsoort 
bepaalde periode 

 

Meststoffenwet in 
samenhang met de 
Uitvoeringsregeling  
Meststoffenwet 

Artikel 7 in samenhang 
met de artikelen 8 
onderdeel a en b, 9 en 
10 van de 
Meststoffenwet en de 
artikelen 24, 25 en 27 
van de 
Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet 

Het verbod in enig kalenderjaar 
op een bedrijf 
(stikstofhoudende) meststoffen 
op of in de bodem te brengen, 
tenzij de stikstofgebruiks- 
normen in acht zijn genomen 

 

Meststoffenwet in 
samenhang met de 
Uitvoeringsregeling  
Meststoffenwet 

Artikel 7 in samenhang 
met de artikelen 8 
onderdeel c, 11 en 12, 
vierde en vijfde lid van 
de Meststoffenwet en 
de artikelen 30 t/m 35 
van de 
Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet 

Het verbod in enig kalenderjaar 
op een bedrijf 
(fosfaathoudende) meststoffen 
op of in de bodem te brengen, 
tenzij de fosfaatgebruiks- 
normen in acht zijn genomen 

 

Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel 3:78 in 
samenhang met artikel 
3:83 

De verplichting bij het gebruik 
van gewasbeschermings- 
middelen binnen een afstand 
van 14 meter van de insteek 
van het oppervlaktewater, de 
daarbij behorende voorschriften 
na te leven 

 

Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel 3:79 in 
samenhang met de 
artikelen 3:80 en 3:81 

De verplichting bij het gebruik 
van gewasbeschermings- 
middelen een teeltvrije zone 
aan te houden 

 

Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Artikel 3:85 in 
samenhang met de 
artikelen 3:80 en 3:81 

Het verbod op de toepassing 
van meststoffen in de teeltvrije 
zone of in de mestvrije zone 
indien deze niet gelijk is aan de 
teeltvrije zone 

 

Wet 
gewasbeschermings- 
Middelen en biociden 

Artikel 2a De verplichting om voldoende 
zorg in acht te nemen voor een 
juiste en veilige opslag van 
gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden 

 



 
Nederlands  
Wetgevingskader 

Artikelen Onderwerp van controle Aanvullende 
opmerking 

Wet 
gewasbeschermings- 
Middelen en biociden 

Artikel 71, eerste lid Het verbod op het ontvangen, 
voorhanden hebben of 
gebruiken van 
gewasbeschermingsmiddelen of 
biociden zonder een geldig 
bewijs van vakbekwaamheid 

 

Uitvoeringsregeling 
rechtstreekse betalingen 
GLB 

Artikel 3.1, onderdeel b 
in samenhang met 
bijlage 4, paragraaf 4, 
onderdeel C 

Het verbod op het gebruik van 
een perceel met een 
hellingspercentage van 2% of 
meer voor de fruitteelt, tenzij 
onder toepassing van specifieke 
voorschriften  

Baselinevoorwaarde 
geldt alleen voor zover 
de grond geheel of 
gedeeltelijk is gelegen 
binnen het 
grondgebied van de 
provincie Limburg ten 
zuiden van de 
doorgaande weg 
tussen Sittard en 
Wehr, tot aan de grens 
tussen Nederland en 
Duitsland, en van de 
doorgaande weg 
tussen Sittard en 
Urmond, tot aan de 
grens tussen 
Nederland en België, 
met uitzondering van 
het winterbed van de 
Maas en het 
inundatiegebied van 
Geul en Gulp 
 

Uitvoeringsregeling 
rechtstreekse betalingen 
GLB 

Artikel 3.1, onderdeel b 
in samenhang met 
bijlage 4, paragraaf 4, 
onderdeel D 

Het verbod om op elk perceel 
land- en tuinbouwgrond met 
een hellingspercentage van 
18% of meer anders dan als 
grasland te gebruiken 

Baselinevoorwaarde 
geldt alleen voor zover 
de grond geheel of 
gedeeltelijk zijn 
gelegen binnen het 
grondgebied van de 
provincie Limburg ten 
zuiden van de 
doorgaande weg 
tussen Sittard en 
Wehr, tot aan de grens 
tussen Nederland en 
Duitsland, en van de 
doorgaande weg 
tussen Sittard en 
Urmond, tot aan de 
grens tussen 
Nederland en België, 
met uitzondering van 
het winterbed van de 
Maas en het 
inundatiegebied van 
Geul en Gulp 

 



 
Nederlands  
Wetgevingskader 

Artikelen Onderwerp van controle Aanvullende 
opmerking 

Uitvoeringsregeling 
rechtstreekse betalingen 
GLB 

Artikel 3.1, onderdeel b 
in samenhang met 
bijlage 4, paragraaf 4, 
onderdelen E en F 

De verplichting om op land- en 
tuinbouwgronden met een 
hellingspercentage van 2% of 
meer én een hellingslengte van 
meer dan 50 meter de 
voorgeschreven handelingen te 
verrichten om erosie te 
voorkomen  

Baselinevoorwaarde 
geldt alleen voor zover 
de grond geheel of 
gedeeltelijk is gelegen 
binnen het 
grondgebied van de 
provincie Limburg ten 
zuiden van de 
doorgaande weg 
tussen Sittard en 
Wehr, tot aan de grens 
tussen Nederland en 
Duitsland, en van de 
doorgaande weg 
tussen Sittard en 
Urmond, tot aan de 
grens tussen 
Nederland en België, 
met uitzondering van 
het winterbed van de 
Maas en het 
inundatiegebied van 
Geul en Gulp 

Uitvoeringsregeling 
rechtstreekse betalingen 
GLB 

Artikel 3.1, onderdeel b 
in samenhang met 
bijlage 4, paragraaf 5 

Het verbod om gewasresten op 
bouwland na de oogst te 
verbranden zonder vergunning 
van het College van 
Burgemeester en Wethouders 

 

Uitvoeringsregeling 
rechtstreekse betalingen 
GLB 

Artikel 3.1, onderdeel 
b, in samenhang met 
bijlage 4, paragraaf 6, 
onderdeel A 

Het verbod om een houtopstand 
(anders dan bij 
wijze van dunning) zonder 
voorafgaande tijdige 
kennisgeving of in strijd met 
een kapverbod te 
(doen) vellen, of te (doen) 
vellen zonder deze te 
herbeplanten op een 
bosbouwkundig verantwoorde 
wijze 

 

Uitvoeringsregeling 
rechtstreekse betalingen 
GLB 

Artikel 3.1, onderdeel b 
in samenhang met 
bijlage 4, paragraaf 6, 
onderdeel A 

Het verbod heggen en bomen te 
snoeien in de periode 15 maart 
t/m 15 juni 

 

Provinciale 
(akker)distelverordening 

- De verplichting haarden van 
akkerdistel te verwijderen 
voordat zij tot bloei komen 

baselinevoorwaarde 
geldt alleen in de 
provincies Friesland, 
Utrecht, Zeeland en 
Zuid-Holland 

Uitvoeringsregeling 
rechtstreekse betalingen 
GLB  

Artikel 2.2, lid 2 De verplichting om het perceel 
jaarlijks te laten begrazen. 

- 

 
 


