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BĲLAGE III 

 

REGELS INZAKE CONDITIONALITEIT KRACHTENS ARTIKEL 11  

 

RBE: uit de regelgeving voortvloeiende beheerseis 

GLMC: normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van grond 

Gebieden Belangrijkste punt Eisen en normen Belangrijkste 

doelstelling van de 

norm 

Klimaat en milieu Klimaatverandering 

(matiging van en aanpassing 

aan) 

GLMC 

1 

Instandhouding van blijvend grasland op 

basis van een verhouding blijvend grasland 

ten opzichte van het landbouwareaal 

Algemene waarborg 

tegen omschakeling 

naar andere 

landbouwtoepassingen 

met het oog op het 

behoud van de 

koolstofvoorraad 

GLMC 

2 

Passende bescherming van wetlands en 

veengebieden 

Bescherming van 

koolstofrijke bodems 

GLMC 

3 

Verbod op het verbranden van stoppels, 

behalve om fytosanitaire redenen  

Handhaving van 

organisch 

bodemmateriaal 

Water RBE 1 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 

tot vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het waterbeleid: 

Artikel 11, lid 3, onder e), en artikel 11, 

lid 3, onder h), met betrekking tot 

verplichte vereisten ter beheersing van 

diffuse bronnen van vervuiling door 

fosfaten 

 

RBE 2 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 

december 1991 inzake de bescherming van 

water tegen verontreinigingen door 

nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 

van 31.12.1991, blz. 1): 

Artikelen 4 en 5 

 

GLMC 

4 

Aanleg van bufferstroken langs 

waterlopen1  

Bescherming van 

waterlopen tegen 

vervuiling en 

afvloeiing 

                                                 
1 De GLMC-bufferstroken moeten zowel binnen als buiten de voor verontreiniging kwetsbare zones die 

zijn aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 91/676/EEG, ten minste voldoen aan de 

eisen in verband met de voorwaarden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen in de 

nabijheid van waterlopen, genoemd in punt A.4 van bijlage II bij Richtlijn 91/676/EEG. Deze eisen 

moeten worden toegepast overeenkomstig de actieprogramma's van de lidstaten die zijn vastgesteld 

overeenkomstig artikel 5, lid 4, van Richtlijn 91/676/EEG. 
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Gebieden Belangrijkste punt Eisen en normen Belangrijkste 

doelstelling van de 

norm 

   

GLMC 

5 

Gebruik van het 

landbouwbedrijfsduurzaamheidsinstrument 

voor nutriënten2 

 

Duurzaam beheer van 

nutriënten 

   

Bodem  

(bescherming en kwaliteit) 

GLMC 

6 

Bodembewerkingsbeheer ter vermindering 

van het risico van bodemdegradatie, 

waaronder door rekening te houden met 

hellingen 

Minimaal 

grondbeheer op basis 

van de specifieke 

omstandigheden ter 

plaatse om erosie 

tegen te gaan 

GLMC 

7 

Geen kale grond in de meest gevoelige 

periode(n) 

Bescherming van 

bodems in de winter 

GLMC 

8 

Gewasrotatie Behoud van het 

bodempotentieel 

Biodiversiteit en landschap 

(bescherming en kwaliteit) 

 

RBE 3 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 30 november 

2009 inzake het behoud van de vogelstand 

(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7): 

Artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, onder b), en 

artikel 4, leden 1, 2 en 4 

 

RBE 4 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 

mei 1992 inzake de instandhouding van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en 

fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7): 

Artikel 6, leden 1 en 2 

 

                                                 
2 Het instrument bevat ten minste de volgende elementen en functionaliteiten  

a) Elementen 

• Relevante landbouwbedrijfsinformatie op basis van LPIS en GBCS; 

• Informatie van de grondbemonstering, op een geschikte ruimtelijke en temporele schaal; 

• Informatie over relevante beheerspraktijken, gewasgeschiedenis en opbrengstdoelen; 

• Opgaven in verband met wettelijke grenzen en vereisten relevant voor het beheer van nutriënten op 

landbouwbedrijven; 

• Een volledig nutriëntenbudget. 

 

b) Functionaliteiten  

• Automatische integratie van gegevens uit verschillende bronnen (LPIS en GBCS, door landbouwers 

gegenereerde gegevens, bodemanalyses enz.) voor zover mogelijk, ter voorkoming van dubbele invoer 

van gegevens voor landbouwers; 

• Tweerichtingscommunicatie tussen BO/BA's en landbouwers toegestaan; 

• Modulariteit en mogelijkheid voor het ondersteunen van verdere duurzaamheidsdoelstellingen 

(bijvoorbeeld emissiebeheer, waterbeheer); 

• Inachtneming van EU-beginselen inzake interoperabiliteit, openheid en hergebruik van gegevens;  

• Waarborgen voor gegevensbeveiliging en privacy overeenkomstig de beste bestaande normen. 
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Gebieden Belangrijkste punt Eisen en normen Belangrijkste 

doelstelling van de 

norm 

GLMC 

9 
· Minimumaandeel landbouwareaal 

gewijd aan niet-productieve elementen 

of oppervlakten 

· Behoud van landschapselementen 

· Verbod op het snoeien van heggen en 

bomen in de vogelbroedperiode  

· Facultatief, maatregelen om invasieve 

plantensoorten te voorkomen 

 

Instandhouding van 

niet-productieve 

kenmerken en 

oppervlakte ter 

verbetering van de 

biodiversiteit op 

landbouwbedrijven 

GLMC 

10 

Verbod op het omzetten en ploegen van 

blijvend grasland in Natura 2000-gebieden 

Bescherming van 

habitats en soorten 

Volksgezondheid, 

diergezondheid 

en gezondheid 

van planten 

Voedselveiligheid RBE 5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1): 

Artikelen 14 en 15, artikel 17, lid 13, en 

artikelen 18, 19 en 20 

 

RBE 6 Richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29 

april 1996 betreffende het verbod op het 

gebruik, in de veehouderij, van bepaalde 

stoffen met hormonale werking en van 

bepaalde stoffen met thyreostatische 

werking, alsmede van beta-agonisten, en 

tot intrekking van Richtlijnen 81/602/EEG, 

88/146/EEG en 88/299/EEG (PB L 125 

van 23.5.1996, blz. 3): 

Artikel 3, onder a), b), d) en e), artikelen 4, 

5 en 7 

 

Identificatie en registratie 

van dieren 

RBE 7 Richtlijn 2008/71/EG van de Raad van 15 

juli 2008 met betrekking tot de 

identificatie en de registratie van varkens 

(PB L 213 van 8.8.2005, blz. 31): 

Artikelen 3, 4 en 5 

 

                                                 
3 Zoals uitgevoerd bij met name: 

– Artikel 14 van Verordening (EG) nr. 470/2009 en de bijlage bij Verordening (EG) nr. 37/2010; 

– Verordening (EG) nr. 852/2004: artikel 4, lid 1, en bijlage I, deel A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 

(a, c)), 

– Verordening (EG) nr. 853/2004: Artikel 3, lid 1, en bijlage III, afdeling IX, hoofdstuk 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, 

ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), bijlage III afdeling X hoofdstuk 1(1), 

– Verordening (EG) nr. 183/2005: Artikel 5, lid 1, en bijlage I, deel A, (I-4 e, g; II-2 a, b, e), artikel 5, lid 5 en 

bijlage III (onder het kopje "VOEDERING", punt 1 getiteld "Opslag", eerste en laatste zin, en punt 2 getiteld 

"Distributie", derde zin), artikel  5, lid 6, en 

– Verordening (EG) nr. 396/2005: Artikel 18. 
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Gebieden Belangrijkste punt Eisen en normen Belangrijkste 

doelstelling van de 

norm 

RBE 8 Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juli 

2000 tot vaststelling van een identificatie- 

en registratieregeling voor runderen en 

inzake de etikettering van rundvlees en 

rundvleesproducten en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad 

(PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1): 

Artikelen 4 en 7 

 

RBE 9 Verordening (EG) nr. 21/2004 van de 

Raad van 17 december 2003 tot 

vaststelling van een identificatie- en 

registratieregeling voor schapen en geiten 

en tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 1782/2003 en Richtlijnen 92/102/EEG 

en 64/432/EEG (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 

8): 

Artikelen 3, 4 en 5 

 

Dierziekten RBE 

10 

Verordening (EG) nr. 999/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

mei 2001 houdende vaststelling van 

voorschriften inzake preventie, bestrijding 

en uitroeiing van bepaalde overdraagbare 

spongiforme encefalopathieën (PB L 147 

van 31.5.2001, blz. 1): 

Artikelen 7, 11, 12, 13 en 15 

 

RBE 

11 

Verordening (EU) 2016/429 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 

maart 2016 betreffende overdraagbare 

dierziekten (PB L 84 van 31.3.2016, 

blz. 1) 

Artikel 18, lid 1, beperkt tot mond-en-

klauwzeer, vesiculaire varkensziekte en 

blauwtong. 

 

Gewasbeschermingsmiddelen RBE 

12 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 betreffende het op de 

markt brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen en tot 

intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 

en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 

van 24.11.2009, blz. 1): 

Artikel 55, eerste en tweede zin 
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Gebieden Belangrijkste punt Eisen en normen Belangrijkste 

doelstelling van de 

norm 

RBE 

13 

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 

tot vaststelling van een kader voor 

communautaire actie ter verwezenlijking 

van een duurzaam gebruik van pesticiden 

(PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71): 

Artikel 5, lid 2 en artikel 8, leden 1 tot en 5 

Artikel 12 met betrekking tot beperkingen 

op het gebruik van pesticiden in op basis 

van de kaderrichtlijn water en Natura 

2000-wetgeving omschreven gebieden. 

Artikel 13, leden 1 en 3, inzake de 

hantering en opslag van pesticiden en de 

verwijdering van resten.  

 

Dierenwelzijn Dierenwelzijn RBE 

14 

Richtlijn 2008/119/EG van de Raad van 18 

december 2008 tot vaststelling van 

minimumnormen ter bescherming van 

kalveren (PB L 10 van 15.1.2009, blz. 7): 

Artikelen 3 en 4 

 

RBE 

15 

Richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 18 

december 2008 tot vaststelling van 

minimumnormen ter bescherming van 

varkens (PB L 47 van 18.2.2009, blz. 5): 

Artikelen 3 en 4 

 

RBE 

16 

Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 

juli 1998 tot vaststelling van 

minimumnormen voor de bescherming van 

voor landbouwdoeleinden gehouden dieren 

(PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23): 

Artikel 4 

 

 


