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SAMENVATTING 

 

Deze studie vergelijkt de wijze waarop de erosieregels in het kader van de randvoorwaarden van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn ingevuld in Vlaanderen met de manier waarop dat 

gebeurd is in Wallonië, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Voor de drie landen is daarenboven speciaal 

gekeken naar regio’s die dicht bij België aanleunen: (Zuid-)Limburg in Nederland, Noordrijn-Westfalen in 

Duitsland en Picardië in Frankrijk. 

Voor deze benchmarking is uitgegaan van de in de betrokken landen en regio’s uitgewerkte wetgeving 

voor de normen voor het in goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) houden van de 

landbouwgronden die in aanmerking komen voor directe steun. Meer bepaald is gefocust op de GLMC 5-

norm “minimaal grondbeheer op basis van de specifieke omstandigheden ter plaatse om erosie tegen te 

gaan” en de in Vlaanderen daaraan gekoppelde GLMC 4-norm “minimale bodembedekking”. Er is ook 

gekeken naar de daarvan afgeleide instructies voor de landbouwers. 

In een eerste fase is de regelgeving per land besproken, waarbij de wettelijke basis is aangegeven en 

waaruit de belangrijkste principes zijn gedestilleerd. 

Deze analyse per land heeft daarna toegelaten om de erosieregels te vergelijken op basis van 

geselecteerde criteria. De volgende criteria zijn daarbij meegenomen: werd er specifieke regelgeving 

ontwikkeld of niet, zijn er voor de gekozen regio’s verschillen met de nationale regelgeving, zijn de 

regels meer in detail uitgewerkt of eerder beperkt, zijn de regels bron- of effectgericht, worden de twee 

GLMC’s apart bekeken of in elkaar geïntegreerd, worden er criteria gebruikt om percelen in te delen naar 

erosiegevoeligheid en welke methode wordt daar desgevallend voor gebruikt en gelden de regels 

onmiddellijk in hun geheel of is voor een geleidelijke verstrenging gekozen? 

Deze benchmarking is echter niet alleen gebeurd voor de criteria zelf, maar ook voor de beperkingen die 

door de betrokken landen en regio’s zijn vastgelegd ten aanzien van de teelten of groepen van teelten 

en ten aanzien van de handelingen die verplicht of verboden zijn op de als erosiegevoelig aangemerkte 

percelen. 

In de conclusies worden de belangrijkste verschillen tussen de landen en regio’s gebundeld. Daarbij is 

uiteraard een afweging gemaakt ten opzichte van de aanpak in Vlaanderen.  
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1 INLEIDING 

 

Achtergrond 

De randvoorwaarden - ook bekend onder de naam “cross compliance” – zijn ingevoerd met de 
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in 2003, ook bekend als de “Mid Term 
Review”. Met de invoering van de bedrijfstoeslagregeling en het opleggen van randvoorwaarden 
beoogde het hervormde GLB een duurzame, marktgerichte landbouw te bevorderen die in 
overeenstemming is met de wensen van de maatschappij. 

In het nieuwe GLB vanaf 2015 zijn de randvoorwaarden behouden, weliswaar in een licht gewijzigde en 
vereenvoudigde vorm. De uitbetaling van steun blijft dus gekoppeld aan de naleving ervan. Het gaat 
daarbij om alle rechtstreekse steun (basisbetaling, vergroening, betaling voor jonge landbouwers, premie 
voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, premie voor het produceren van 
vleeskalveren) en steun uit het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) voor 
agromilieu- en klimaatmaatregelen (AMKM), hectaresteun bio en bebossingsmaatregelen. 

De randvoorwaarden hebben betrekking op (1) het milieu, klimaatverandering en een goede 
landbouwconditie van de grond, (2) de volksgezondheid, de diergezondheid en de gezondheid van 
planten en (3) het dierenwelzijn. 

Ze zijn onder te verdelen in drie groepen van maatregelen:  

- de uit de regelgeving voortvloeiende (verplichte) beheereisen uit 13 Europese richtlijnen en 
verordeningen die betrekking hebben op milieu, volksgezondheid, diergezondheid, gezondheid 
van planten en dierenwelzijn; 

- de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) van grond met betrekking tot 
water, de bodem en koolstofvoorraad, de biodiversiteit, het landschap en het minimaal 
onderhoud; deze GLMC-normen zijn nationaal of regionaal in te vullen. 

- de verplichting tot het behoud van blijvend grasland. 

In het kader van dit rapport gaat speciale aandacht naar de Vlaamse vertaling van GLMC 4 “Minimale 
bodembedekking” en GLMC 5 “Minimaal grondbeheer op basis van de specifieke omstandigheden ter 
plaatse om erosie tegen te gaan” uit de Europese regelgeving en die beide onder het aspect “bodem en 
koolstofvoorraad” vallen.  In de Vlaamse wetgeving is de GLMC 4-norm geïntegreerd in de GLMC 5-norm. 

 

Juridische basis 

De juridische basis voor de randvoorwaarden 2015 is terug te vinden in Verordening (EU) nr. 1306/2013, 
namelijk in artikel 91 tot en met 101, meer bepaald voor de GLMC-normen in artikel 94 en de bijhorende 
bijlage II.  

De vertaling in Vlaamse wetgeving zit vervat in het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 24 
oktober 2014.  

De aanscherping van de randvoorwaarde rond erosie is een meerjarenplan met ingang van 1 januari 
2014, ingevoerd met het BVR van 25 april 2014 tot wijziging van het BVR van 8 juli 2005, met als 
Europese basis de Verordening (EG) nr. 73/2009 (artikel 6 en bijlage III). 
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Een kijkje bij de buren 

Omdat de regels rond erosie in het kader van de randvoorwaarden in Vlaanderen verstrengd worden, 
lijkt het een goed idee om de wijze waarop dat nu in Vlaamse regelgeving is omgezet, te benchmarken 
met de manier waarop dat in een aantal buurlanden of buurregio’s gebeurd is.  

Dit rapport beantwoordt hieraan door de betrokken regelgeving te verzamelen voor Wallonië, 
Nederland, Duitsland en Frankrijk. Daarbij schenken we voor de buurlanden ook specifieke aandacht 
aan regio’s die dicht tegen België aanleunen. Voor Nederland is dat (Zuid-)Limburg, voor Duitsland 
Noordrijn-Westfalen en voor Frankrijk Picardië. Voor deze buurlanden of buurregio’s bekijken we op 
welke wijze de GLMC 4- en de GLMC 5-norm zijn omgezet in nationale of regionale regelgeving. 

Het is niet de bedoeling om deze regelgeving in de diepte te evalueren. Dat is werk voor erosie-experts. 
Wel zullen verschillen met Vlaanderen worden aangegeven op basis van daarvoor gekozen criteria. 
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2 BESPREKING VAN DE WETGEVING PER LAND 

 

In dit hoofdstuk wordt de erosiewetgeving in het kader van de randvoorwaarden van het GLB voor de 
Europese Unie en voor elk van de betrokken landen (of regio’s) besproken. 

Omdat de GLMC 4-norm “minimale bodembedekking” in de Vlaamse vertaling geïntegreerd is in de GLMC 
5-norm “minimaal grondbeheer op basis van de specifieke omstandigheden ter plaatse om erosie tegen 
te gaan” wordt de focus niet alleen gelegd op de nieuwe erosieregels in het kader van de 
randvoorwaarden. Voor de wetgeving uit de andere betrokken landen en regio’s wordt ook de 
wetgeving rond minimale bodembedekking meegenomen. 

Bij elke bespreking hoort eveneens een verwijzing naar een bijlage waarin de effectieve wettekst is 
opgenomen. Waar mogelijk is deze vervolledigd met de instructies voor de landbouwers. 
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2.1 WETGEVING EUROPESE UNIE 

Bijlage 1: wetgeving Europese unie. 

 

2.1.1 Wettelijke basis 

Verordening (EU) Nr. 1306/2013 preciseert in artikel 94 volgende verplichtingen op het gebied van een 
goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) : 

“De lidstaten zien erop toe dat het gehele landbouwareaal, waaronder de grond die niet meer wordt 
gebruikt voor productiedoeleinden, in een goede landbouw- en milieuconditie wordt gehouden. De 
lidstaten stellen op nationaal of op regionaal niveau de door de begunstigden na te leven 
minimumnormen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond vast op basis van bijlage II, 
en houden daarbij rekening met de specifieke kenmerken van de betrokken gebieden, met inbegrip van 
de bodem- en klimaatgesteldheid, de bestaande landbouwsystemen, het grondgebruik, de 
vruchtwisseling, de landbouwpraktijken en de structuur van de landbouwbedrijven.” 

Bijlage II vermeldt daarbij onder het gebied “milieu, klimaatverandering en een goede landbouw- en 
milieuconditie” en het aspect “bodem en koolstofvoorraad” de GLMC 4 – minimale bodembedekking – en 
de GLMC 5 – minimaal grondbeheer op basis van de specifieke omstandigheden ter plaatse om erosie 
tegen te gaan. 

In hetzelfde kader is het ook nuttig om te verwijzen naar de eerdere Verordening (EG) Nr. 73/2009 
waarin onder artikel 6 wordt ingegaan op de “goede landbouw- en milieuconditie”. In Bijlage III zijn 
daarvoor een reeks normen vermeld. Deze hebben voor bodemerosie tot doel om “de bodem te 
beschermen door middel van passende maatregelen”. Het betreft de volgende twee bindende normen: 
“minimale bodembedekking” en “minimaal landbeheer op basis van de specifieke omstandigheden ter 
plaatse” en de facultatieve norm “instandhouding van terrassen. In vergelijking met de huidige 
verordening valt op te merken dat de norm minimale bodembedekking nu een ruimer toepassingsgebied 
krijgt toebedeeld dan louter bodemerosie. De instandhouding van terrassen is ondergebracht bij de 
norm voor minimaal onderhoud van het landschap.  

 

2.1.2 Nabeschouwing 

De Europese wetgeving rond GLMC’s is bijzonder eenvoudig. Europa zegt waar het over moet gaan, 
maar geeft er zelf geen invulling aan. Dat gebeurt door de nationale en/of de regionale overheden. 
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2.2 WETGEVING VLAANDEREN 

Bijlage 2: wetgeving Vlaanderen. 

 

Omdat het om “eigen” wetgeving gaat en deze verondersteld is bekend te zijn, wordt zij in vergelijking 
met de wetgeving van de andere betrokken landen of regio’s relatief beknopt besproken. Om dezelfde 
reden zijn in de bijlage geen instructies hierover opgenomen voor de landbouwers. Daarvoor wordt 
verwezen naar Departement Landbouw en Visserij (2015a), p.11 en bijlage 3 (p. 32-36). 

 

2.2.1 Wettelijke basis 

De Vlaamse wetgeving voor GLMC 4 en GLMC 5 is vormgegeven in het Besluit van de Vlaamse Regering 
(BVR) van 24 oktober 2014, meer bepaald in Artikel 59 en de bijbehorende Bijlagen 2 en 3. 

Eerder was er ook al het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 25 april 2014. Deze versie was iets 
eenvoudiger, onder meer omdat aardbeien en spinazie in de nieuwe wetgeving nog verder zijn 
afgesplitst. 

 

2.2.2 Principes 

De maatregelen voor GLMC 4 (minimale grondbedekking) en GLMC 5 (beperken van erosie) zijn in de 
wetgeving geïntegreerd benaderd. Deze geïntegreerde benadering vindt zijn oorsprong in de vroegere 
Europese regels toen beide normen nog onder de verplichte normen voor bodemerosie ressorteerden. 

De gronden zijn onderverdeeld in klassen van erosiegevoeligheid: zeer hoog, hoog, medium, laag, zeer 
laag en verwaarloosbaar. Dat is gebeurd aan de hand van een modelberekening op basis van een aantal 
voor deze gronden bekende of geschatte parameters. 

Er zijn verplichte specifieke maatregelen voor gronden in de klasse hoog en zeer hoog. Voor de andere 
klassen zijn maatregelen wenselijk maar niet verplicht. Het areaal waarop de maatregelen van 
toepassing zijn, bedraagt 9.842 ha voor alleen de zeer hoog erosiegevoelige percelen en 49.269 ha 
wanneer ook de hoog erosiegevoelige percelen worden meegerekend1. 

Wanneer het koolstofgehalte van een bodem voldoende hoog is (gelijk aan 1,7% of hoger) en de pH zich 
in de optimale zone bevindt voor het bodemtype in kwestie, kan de overheid de erosiegevoeligheid van 
een perceel met één klasse laten dalen (behalve voor blijvend grasland). Daarvoor moet wel een 
aanvraag gebeuren. 

Afwijkende erosiebestrijdende maatregelen zijn onder voorwaarden mogelijk, mits de overheid 
toestemming verleent. 

Een aantal maatregelen wordt gradueel ingevoerd: vanaf 2015, 2016 of 2018. 

Er worden verschillende types van teelten onderscheiden: (1) teelten die het jaar rond een volledige 
bedekking bieden, (2) wintergranen + winterkoolzaad, (3) zomergranen, vlas en spinazie, (4) teelten uit 
de groepen “fruit” (met uitzondering van aardbeien), “sierplanten”, “zaad- en plantgoed” en “houtige 
gewassen” uit de verzamelaanvraag, (5) ruggenteelten, (6) aardbeien en (7) overige teelten.  

                                              
1 SALV (2014) 
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Voor elk van deze teelttypes worden normen gesteld voor minimale bodembedekking en minimaal 
landbeheer. 

 

2.2.3 Nabeschouwing 

De Vlaamse regelgeving is zeer gedetailleerd uitgewerkt. 

Er is sprake van een graduele verstrenging.  

Ze gaat uit van de aanpak van erosie aan de bron.  

Van de regelgeving wordt geacht een stimulans uit te gaan voor de niet-kerende bodembewerking van 
zeer hoog en hoog erosiegevoelige percelen. In een aantal situaties is dat ook verplicht. 
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2.3 WETGEVING WALLONIË 

Bijlage 3: wetgeving Wallonië. 

 

2.3.1 Wettelijke basis 

De Waalse wetgeving voor GLMC 4 en GLMC 5 is vormgegeven in het Besluit van de Waalse Regering 
(BVR) van 13 juni 2014, meer bepaald de Artikelen 18 tot en met 21. De Waalse wetgeving “tot vaststelling 
van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw” zou op onderdelen nog worden 
gewijzigd, maar dat zou niet het geval zijn voor de bij deze studie betrokken GLMC’s. 

 

2.3.2 Principes 

De maatregelen voor minimale grondbedekking (GLMC 4) en beperken van erosie (GLMC 5) zijn apart 
gebleven (niet geïntegreerd). 

 

Met betrekking tot minimale grondbedekking geldt: 

- dat de bedekkingsteelt voor de winter tijdens de bloeitijd niet chemisch vernietigd mag worden. 

- dat de landbouwer een grondwinterbedekking moet aanplanten op de gedeelten van percelen met 
een erosierisico. Dat risico bestaat wanneer een perceel een helling heeft van 10 % of meer over 
meer dan 50% van zijn oppervlakte of over meer dan 50 are aaneengesloten gebied2. In het Waalse 
Gewest zou het gaan om circa 12.000 ha3. 

- dat de grondbedekking - als deze noodzakelijk is - uiterlijk moet worden aangeplant op 15 
september van een bepaald jaar en niet vóór 1 januari van het volgende jaar wordt vernietigd.  

 

Met betrekking tot het beperken van erosie geldt: 

- dat de landbouwer geen hakvruchten of daarmee gelijkgestelde gewassen teelt op percelen met een 
erosierisico. Daarbij gaat het om: silo- of korrelmaïs, suikerbieten of voederbieten, voederwortelen, 
aardappelen, cichorei, wortelgroenten, peulgroenten, andere groenten in de zin van het eenmalige 
aanvraagformulier.  

- anderzijds wordt de teelt van deze gewassen wel op een risicoperceel toegelaten wanneer een 
grasstrook wordt aangelegd die aan de volgende voorwaarden voldoet: 

o hij wordt aangelegd op het gedeelte onderaan de helling en binnen het perceel; 
o hij moet minstens 6 meter breed zijn; 
o hij moet bestaan uit weidegrassen of uit een mengsel van weidegrassen en peulgewassen; 
o hij mag geen weide zijn (mag niet beweid worden voor vee); 
o hij mag pas na 1 juli van het betrokken jaar worden gemaaid. 

 

                                              
2 De percelen met hakvruchten (of daarmee gelijkgestelde gewassen) vallen er niet onder omdat zij in het kader van de erosieregels al onderworpen zijn aan de 
norm voor de aanleg van een grasstrook onderaan de helling. Hergroei en oogstresten kunnen beschouwd worden als bodembedekking. In de handleiding bij de 
oppervlakteaangifte (ook in bijlage 3) is daarbij sprake van “de nagroei van granen en oliehoudende gewassen”. 

3 Nitrawal (2015) 
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- de teelt van de bovenvermelde gewassen op een risicoperceel is ook toegelaten als het 
aangrenzende lager gelegen perceel een weide, een bebossing of een bos is en minstens 6 meter 
breed is. 

- de teelt van de hoger vermelde gewassen op een risicoperceel is ook toegelaten als de landbouwer 
gebruik maakt van een erosiebeperkende technische innovatie die door de overheid is goedgekeurd. 

 

2.3.3 Nabeschouwing 

Deze regelgeving oogt relatief eenvoudig. 

De GLMC 4- en GLMC 5-norm zijn apart ingevuld, maar met elkaar verbonden op basis van het begrip 
erosierisico. 

Er is slechts sprake van zo’n risico als de helling 10% of meer bedraagt. Daardoor blijft de oppervlakte 
waarop eventueel maatregelen genomen moeten worden relatief beperkt. 

Er is een teeltbeperking voor hakvruchten en daarmee gelijkgestelde gewassen op percelen met 
erosierisico. 

Deze beperking kan echter op diverse manieren omzeild worden: door een bufferstrook aan te leggen 
onderaan het perceel, als het perceel eronder als bufferstrook kan dienen of wanneer goedgekeurde 
innoverende technieken worden gebruikt om erosie te beperken. 

In Wallonië gaat het vooral om effectgerichte erosiebestrijdingsmaatregelen. Maar in combinatie met de 
GLMC 4-norm zijn er ook brongerichte aspecten.,  
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2.4 WETGEVING NEDERLAND 

Bijlage 4: wetgeving Nederland. 

 

2.4.1 Wettelijke basis 

De Nederlandse wetgeving voor GLMC 4 en GLMC 5 is vervat in de “Regeling van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ/14194346, houdende de uitvoering van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid voor wat betreft de rechtstreekse betalingen en het 
randvoorwaardenbeleid (Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB)”. 

Meer bepaald zijn de regels vastgelegd in bijlage 4 (van de wetgeving) bij artikel 3.1, onderdeel B. Onder 
het aspect “bodem en koolstofvoorraad” zijn er aparte regels voor “minimale bodembedekking” (GLMC 4) 
en voor “minimaal landbeheer op basis van de specifieke omstandigheden ter plaatse om erosie tegen te 
gaan” (GLMC 5). 

Vóór 2014 bestond in Nederland specifieke wetgeving voor de erosiebestrijding in (Zuid-)Limburg. Deze 
was door het Productschap Akkerbouw (PA) vormgegeven in de “Verordening PA Erosiebestrijding Zuid-
Limburg 2013” en door het Productschap Tuinbouw (PT) in de “Verordening PT Erosiebestrijding Zuid-
Limburg 2009”. Vanaf 1 januari 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) de regels van het 
Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw met betrekking tot het voorkomen van erosie in 
Zuid-Limburg overgenomen. De erosieregels zijn onderdeel geworden van de eisen aan de Goede 
Landbouw- en Milieuconditie (GLMC).  

 

2.4.2 Principes 

Er zijn aparte regels voor de “minimale bodembedekking” en voor het “beperken van erosie”. 

 

Met betrekking tot minimale grondbedekking geldt: 

Het is verplicht om een groenbemester in te zaaien op percelen die uit productie zijn genomen en die de 
landbouwer in aanmerking wil laten komen voor steun (minimale bodembedekking braakpercelen). 

Het inzaaien moet uiterlijk gebeuren op 31 mei en de groenbemester mag niet voor 31 augustus worden 
vernietigd. 

Er is een lijst van mogelijke groenbemesters opgesteld en er is vastgelegd wat in mengsels van één of 
meer groenbemesters is toegestaan. 

Er zijn een paar specifieke situaties gedefinieerd waarop de GLMC 4 niet van toepassing is. 

 

Met betrekking tot het beperken van erosie geldt: 

Deze principes gelden uitsluitend op land- en tuinbouwgronden die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn 
binnen een afgelijnd grondgebied van de provincie Limburg. Voor de rest van Nederland gelden zij dus 
niet. 

Er geldt een verbod op het gebruik van een perceel met een hellingspercentage van 2% of meer voor 
fruitteelt, tenzij met toepassing van specifieke voorschriften. 

Deze voorschriften stipuleren dat: 
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- a. het gras in de boomgaard niet korter wordt gemaaid dan 5 cm; 

- b. op een perceel met een hellingspercentage tot 5% de hellingslengte in gebruik voor fruitteelt 
minder bedraagt dan 300 meter of ten minste na elke 300 meter wordt onderbroken door een 
niet erosiebevorderend gewas of een extra wendakker; 

- c. op een perceel met een hellingspercentage van 5% of meer de hellingslengte in gebruik voor 
fruitteelt minder bedraagt dan 200 meter of ten minste na elke 200 meter wordt onderbroken 
door een niet erosiebevorderend gewas of een extra wendakker, en 

- d. op een perceel met een hellingspercentage van 5% of meer het snoeihout onder de bomen 
niet geruimd wordt vóór 15 juni van elk jaar. 

Daarbij zijn a. en d. niet van toepassing voor fruiteelt waarbij de boomrijen dwars op de helling 
zijn gelegen en er geen eenduidig concentratiepunt is voor het oppervlakkig afstromend water. 

Er geldt een algemene verplichting tot grondbewerking (in principe minimum 15 cm) - zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk één maand na elke oogst van het desbetreffende teeltjaar - waarmee de 
verslemping, verdichting, korstvorming en wielsporen worden opgeheven, behoudens bij de toepassing 
van ondergroei of bij de aanwezigheid van meerjarige teelten. Bij de inzaai van bieten, maïs of uien 
moeten de tractorsporen gewist worden, behalve bij toepassing van de directzaaimethode.  

Percelen met een hellingsgraad van 18% of meer mogen uitsluitend gebruikt worden als grasland. 

Voor percelen met een hellingspercentage van 2% en meer en een hellingslengte van minstens 50 meter 
geldt de verplichting tot ofwel ondiep ploegen (tot maximaal 12 cm diep), in combinatie met een 
bodembedekking en een buffervoorziening van 10 m3 water per hectare, ofwel de toepassing van het 
mulchsysteem4 in combinatie met een buffervoorziening voor 20 m3 water per hectare. De landbouwer 
moet zijn keuze melden en de locatie van de buffervoorziening. Deze maatregelen zijn echter niet nodig 
onder bepaalde voorwaarden, zoals bij de toepassing van uitsluitend niet-kerende bodembewerking5, 
het toepassen van waterdrempels in ruggenteelt, het beschikken over een wateropvangcapaciteit van 
100 m3 per hectare en bij de inzaai van wintergraan voor 1 januari. 

 

2.4.3 Nabeschouwing 

De GLMC 4- en GLMC 5-norm zijn apart ingevuld. Er bestaat wel een koppeling via de verplichting op 
percelen met een hellingspercentage van 2% en meer van bodembedekking of van de toepassing van het 
mulchsysteem. 

De erosieregels in het kader van de randvoorwaarden slaan uitsluitend op land- en tuinbouwgronden 
die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn binnen een afgelijnd grondgebied van de provincie Limburg. 

Voor percelen met een hellingsgraad van minder dan 2% zijn er geen beperkingen. 

Voor percelen met een hellingspercentage van 2% of meer zijn die er wel. Zo kan fruitteelt alleen onder 
toepassing van specifieke voorschriften en zijn er regels om de impact van verdichting en verslemping te 
milderen (bijvoorbeeld bij de teelt van bieten, maïs en uien) en zijn brongerichte maatregelen (ondiep 
ploegen of niet-kerende bodembewerking) verplicht bij alle teelten (met uitzondering van wintergranen 
en aardappels met drempels) in combinatie met verplichte wateropslagcapaciteit en al dan niet met 
bodembedekking. 

                                              
4 Mulchsysteem (in Nederlandse wetgeving): gedefinieerd als teeltsysteem waarbij de bodem in het najaar wordt geploegd, gevolgd door de inzaai van een 
bodembedekking, waarbij in het voorjaar uitsluitend niet-kerende grondbewerking plaatsvindt. 

5 Niet-kerende grondbewerking: gedefinieerd als grondbewerking, niet zijnde ploegen, waarbij de vermenging van de bodem zich beperkt tot de bovenste 12 
centimeter, eventueel gecombineerd met het breken van de bodem op grotere diepte waarbij geen verstoring van de bodemopbouw plaatsvindt. 
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Percelen met een hellingsgraad van 18% of meer mogen uitsluitend gebruikt worden als grasland. 

Voor de aanpak van erosie is in Nederland is sprake van een combinatie van (hoofdzakelijk) 
brongerichte en effectgerichte maatregelen (via de aanleg van buffercapaciteit voor wateropslag). 
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2.5 WETGEVING DUITSLAND 

Bijlage 5: wetgeving Duitsland. 

 

2.5.1 Wettelijke basis 

De Duitse wetgeving voor GLMC 4 en GLMC 5 is vervat in de “Verordnung über die Einhaltung von 
Grundanforderungen und Standards im Rahmen unionsrechtlicher Vorschriften über Agrarzahlungen 
(Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordenung – AgrarZahlVerpflV)” van 17 december 2014. 

Meer bepaald zijn er in “Abschnitt 2” eisen gedefinieerd voor het in goede landbouw- en milieuconditie 
houden van gronden. Alinea 5 behandelt daarbij de “Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung” 
(GLMC 4) terwijl alinea 6 de “Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion” 
(GLMC 5) vastlegt. 

De regels voor de randvoorwaarden en dus ook de GLMC-normen zijn nationaal vastgelegd. 

De deelstaten kunnen echter bijkomende regels opstellen. 

Voor de GLMC 4- en de GLMC 5-norm is dat voor Noordrijn-Westfalen niet gebeurd en is de nationale 
wetgeving integraal overgenomen. Dat blijkt met name uit het eveneens in bijlage 5 toegevoegde  
“Merkblatt Erosionsschutz” vanwege het hoofd van de Landwirtschaftskammer van Noordrijn-Westfalen 
die de regeling in opdracht van de deelstaat uitvoert. 

 

2.5.2 Principes 

Er zijn aparte regels voor de “minimale bodembedekking” en voor het “beperken van erosie”. 

 

Met betrekking tot minimale grondbedekking geldt: 

Akkerland dat door de landbouwer als ecologisch aandachtgebied is aangewezen, moet overgelaten 
worden aan zelfbegroeiing of door een inzaai van groen voorzien worden, voor zover op deze 
oppervlakten geen landbouwteelten voorkomen of alleen een beweiding gebeurt of een gebruik als 
maaiweide toegelaten is (braakliggende percelen, veldranden, bufferstroken of voor steun in aanmerking 
komende oppervlakten aan de rand van bossen). Het ploegen met een onmiddellijk daaropvolgende 
inzaai is omwille van onderhoud of het vervullen van verplichtingen in het kader van landbouwmilieu- 
en klimaatmaatregelen toegestaan, weliswaar buiten de periode van 1 april tot 30 juni. Een dergelijke 
grondbewerking is ook binnen deze periode toegestaan, wanneer de bedrijfsleider zich in het kader van 
agromilieu- en klimaatmaatregelen verplicht heeft tot de aanleg van (eenjarige of meerjarige) 
bloemenweiden en hij deze verplichting door een nieuwe inzaai moet nakomen. 

Het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen is op de eerder genoemde ecologische 
aandachtsgebieden niet toegestaan. Dit verbod geldt eveneens op braakliggende (inclusief stilgelegde) 
percelen die niet als ecologisch aandachtsgebied zijn aangewezen. 

Op de genoemde percelen ecologisch aandachtsgebied eindigen deze verboden en respectievelijk deze 
verplichtingen echter wanneer - na 31 juli van het jaar van de aanvraag - een inzaai of beplanting voor 
een oogst in het volgende jaar wordt voorbereid of doorgevoerd. 

Voor braakliggende (inclusief stilgelegde) percelen die niet als ecologisch aandachtsgebied zijn 
aangewezen, gelden evenzeer de genoemde richtlijnen. 
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Van 1 april tot en met 30 juni is het maaien of het verkleinen van het opgegroeid groen op de eerder 
genoemde oppervlakten verboden. Dat geldt ook voor blijvend grasland waarop geen productie 
gebeurt. 

Wanneer voor uit productie genomen percelen bouwland of blijvend grasland die geen ecologisch 
aandachtsgebied zijn de productie wordt hernomen in de periode van 1 april tot 30 juni, moet de 
bedrijfsleider dit ten laatste drie dagen vooraf schriftelijk melden aan de bevoegde deelstaatautoriteit. 

Vanggewassen en groenbedekkers die als ecologisch aandachtgebied zijn aangewezen, alsook 
wintergewassen of wintertussengewassen die na stikstofbindende gewassen (ecologisch 
aandachtsgebied) verbouwd worden, moeten tot 15 februari van het op de aanvraag volgende jaar op 
het veld blijven staan. Het beweiden en het rollen, mulchen en hakselen van gras dat onder een ander 
gewas gezaaid is (zaaien onder dekvrucht of onderzaai) of van tussengewassen is toegestaan. De 
deelstaten kunnen de periode door middel van een rechtsverordening en onder bepaalde voorwaarden 
voor specifieke gebieden verkorten, maar maximaal tot 15 januari. 

 

Met betrekking tot het beperken van erosie geldt: 

De bodembescherming tegen erosie moet gewaarborgd worden door maatregelen die voortvloeien uit 
de indeling van de landbouwoppervlakten volgens de mate van blootstelling aan water- of winderosie. 
Daartoe delen de deelstaten de landbouwoppervlakten in klassen in van water- of winderosierisico. 

Zowel voor het water- als het winderosierisico is daarvoor een bepaalde systematiek uitgewerkt (DIN 
19708 voor water en DIN 19706 voor wind).  

Maatregelen moeten genomen worden voor de klassen “CC Wasser1”, “CC Wasser2” en “CC Wind”. 

Akkerpercelen die in de watererosiegevaarklasse “CC Water1” zijn ingedeeld (klasse “medium tot hoog”) 
en niet al vallen onder een bijzondere erosiebeschermende maatregel, mogen van 1 december tot en met 
15 februari niet geploegd worden. Het ploegen na de oogst van de vorige gewas is slechts toegestaan bij 
een inzaai vóór 1 december. Wanneer het bewerken van het perceel echter dwars op de helling 
geschiedt, gelden de beide eerder genoemde beperkingen niet. 

Akkerpercelen die aan de watererosiegevaarklasse “CC Water2” zijn toegewezen (klasse “zeer hoog”) en 
niet al vallen onder een bijzondere erosiebeschermende maatregel, mogen van 1 december tot en met 15 
februari niet geploegd worden. Het ploegen tussen 16 februari tot en met 30 november is alleen 
toegestaan bij een onmiddellijk daarop volgende inzaai. Het laatste tijdstip voor deze inzaai is 30 
november. Voor het inzaaien van rijgewassen met een rijafstand van 45 cm en meer is het ploegen 
verboden. 

Akkerpercelen die in de winderosiegevaarklasse “CC Wind” zijn ingedeeld en niet al vallen onder een 
bijzondere erosiebeschermende maatregel, mogen alleen bij inzaai vóór 1 maart geploegd worden. In 
afwijking hiervan is het ploegen – behalve bij rijgewassen met een rijafstand van 45 cm of meer – vanaf 
1 maart wel toegestaan in geval van een onmiddellijk daarop volgende inzaai. Het verbod om te ploegen 
bij rijgewassen geldt niet voor zover (1) ofwel vóór 1 december groene stroken van minstens 2,5 meter 
breed en met een afstand van maximaal 100 meter  dwars op de windrichting ingezaaid worden, (2) 
ofwel bij het verbouwen van gewassen in ruggen (dammen) voor zover deze dwars op de 
hoofdwindrichting worden aangelegd, (3) ofwel wanneer onmiddellijk na het ploegen jonge plantjes 
uitgezet worden. 

Op basis van wettelijke regelingen op deelstaatniveau zijn afwijkingen van de vastgelegde maatregelen 
mogelijk. Landbouwers krijgen daarom de raad om in geval van twijfel de bevoegde deelstaatinstantie 
om informatie te vragen.  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

1.05.2015 Erosieregels randvoorwaarden GLB 2015 pagina 19 van 83 

Landbouwers hebben de mogelijkheid om de meegedeelde erosieklasse van percelen te laten verifiëren 
en desgevallend te laten herzien (zie ook het Merkblatt “Befreiung von Bewirtschaftungsauflagen ….” in 
bijlage 5). Er wordt evenwel voor gewaarschuwd dat zo’n herziening ook negatief kan uitvallen. 

 

2.5.3 Nabeschouwing 

De regels voor minimale bodembedekking zijn vooral gericht op percelen die als ecologisch 
aandachtsgebied zijn aangemerkt en op braakliggende (of stilgelegde) percelen. 

Er geldt een verbod voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op deze percelen. 

Ook gelden beperkingen op grondkerende bewerkingen (ploegen) in bepaalde perioden, waarop onder 
voorwaarden toch uitzonderingen bestaan.  

Regels voor het beperken van erosie zijn er voor percelen in de erosiegevaarklasse CC Water1 (medium 
tot hoog), CC Water2 (zeer hoog) en CC Wind. Voor de drie gevaarklassen bestaan specifieke regels.  

Deze indeling is gebeurd op basis van een modelmatig benadering (DIN-systematiek). 

Voor het beperken van watererosie op medium, hoog en zeer hoog erosiegevoelige percelen is 
naargelang van de situatie vooral gekozen voor volgende soort brongerichte maatregelen: een volledig 
ploegverbod (voor teelten met een rijafstand van 45 cm en meer), een ploegverbod binnen bepaalde 
vastgelegde perioden, het ploegen met verplichting voor onmiddellijke inzaai en het bewerken van de 
grond dwars op de helling (volgens de hoogtelijnen dus). 
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2.6 WETGEVING FRANKRIJK 

Bijlage 6: wetgeving Frankrijk. 

 

2.6.1 Wettelijke basis 

De Franse wetgeving voor de GLMC-normen 4 en 5 is vastgelegd in het “Décret n° 2015-398 du 7 avril 
relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres”. 

De regels voor de randvoorwaarden en dus ook de GLMC-normen zijn daarin nationaal vastgelegd. 

Regio’s zouden bijkomende regels of verplichte programma’s kunnen opstellen, maar voor de GLMC 4- en 
de GLMC 5-norm is dat niet gebeurd. Ook in Picardië gelden dus dezelfde regels.. 

Naar verluidt heeft alleen de GLMC-norm die te maken heeft met de nitraatrichtlijn een regionale 
dimensie gekregen. 

 

2.6.2 Principes 

Er zijn aparte regels voor de “minimale bodembedekking” en voor het “beperken van erosie”. 

 

Met betrekking tot minimale grondbedekking geldt: 

- voor landbouwoppervlakten in productie dat de uiterste datum voor inzaaien 31 mei is of dat op 31 
mei het vorige gewas nog aanwezig moet zijn; 

- voor fruitteelten, wijnteelt en hop dat er op 31 mei een groene bedekking moet aanwezig zijn op de 
percelen die landbouwpercelen blijven en tussen het moment dat het oude gewas wordt verwijderd 
en dat het nieuwe wordt aangeplant Dat mag zowel gebeuren door middel van spontane vegetatie 
als door inzaai of aanplanting. 

Er zijn twee uitzonderingen. De limietdatum voor verplichte bodembedekking van 31 mei kan als gevolg 
van uitzonderlijke klimatologische omstandigheden worden verschoven naar 15 juni en de verplichting 
tot bodembedekking kan vervallen wanneer voor een perceel geldt dat het als “zwarte braak” (jachère 
noire) moet worden aangehouden. Dat kan nodig zijn voor de strijd tegen bepaalde schadelijke 
organismen.  

 

Met betrekking tot het beperken van erosie geldt: 

- dat het niet toegelaten is om landbouwgronden te bewerken (ploegen, oppervlakkige 
werkzaamheden, directe inzaai, …) die verzadigd zijn met water of overstroomd. 

Het is interessant om te vermelden dat ten opzichte van de eerder in het vooruitzicht gestelde 
voorwaarden nog een afzwakking gebeurd is. Zo was in de ontwerpversie namelijk nog als eis 
opgenomen dat niet in de richting van de helling geploegd mocht worden, maar die eis is blijkbaar 
komen te vervallen. Ook was aanvankelijk aangegeven dat het niet toegelaten was om besneeuwde 
landbouwgronden te bewerken. 
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2.6.3 Nabeschouwing 

De Franse vertaling van de GLMC-normen 4 en 5 valt vooral op door haar eenvoud en door het feit dat 
aan de landbouwers relatief weinig beperkingen worden opgelegd. 

Die waren aanvankelijk al relatief beperkt, maar zijn in de definitieve regelgeving nog verder afgezwakt. 

Omdt de maatregelen op het perceel worden genomen, zijn de Franse erosieregels in principe als 
brongericht te beschouwen. Daar tegenover staat wel dat ze minimalistisch zijn ingevuld. 
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3 VERGELIJKING VAN DE WETGEVING VOLGENS 
GESELECTEERDE CRITERIA 

 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de GLMC 4- en GLMC 5-wetgeving uit de betrokken landen en regio’s vergeleken. 
Dat gebeurt aan de hand van een aantal vooraf vastgelegde en afgestemde criteria. 

Een overzicht van deze eerder kwalitatieve vergelijking is weergegeven in tabel 1. Het gaat daarbij met 
name over de erosieregels in het kader van de randvoorwaarden van het GLB. 

Volgende criteria zijn meegenomen: of er specifieke regelgeving ontwikkeld werd of niet, of er voor de 
gekozen regio’s verschillen zijn met de nationale regelgeving, of de regels in detail uitgewerkt zijn of 
eerder beperkt, of de regels bron- of effectgericht zijn, of de twee GLMC’s apart worden bekeken of in 
elkaar geïntegreerd zijn, of er criteria worden gebruikt om percelen in te delen naar erosiegevoeligheid 
en welke methode daar desgevallend voor gebruikt wordt en of de regels onmiddellijk in hun geheel 
gelden dan wel of voor een geleidelijke verstrenging is gekozen. Daarnaast wordt gekeken of er als 
gevolg van de regels sprake is van beperkingen voor bepaalde percelen, voor bepaalde teelten en voor 
bepaalde handelingen door landbouwers (verplichte handelingen of verbod op bepaalde handelingen). 

Een dergelijke vergelijking verschilt van een evaluatie van de regelgeving. Zo’n evaluatie hoort zich 
immers te verdiepen in de technische aspecten, de moeilijkheidsgraad om de regelgeving in praktijk om 
te zetten en de controleerbaarheid ervan. Dat is het werk van erosie-experts. Zij zijn ook beter 
gewapend om bepaalde maatregelen tegen elkaar af te wegen. 

De vergelijking van de regelgeving staat ook los van de vraag of een bepaalde maatregel nodig is of niet 
om de doelstelling (minimale bodembedekking en/of beperken van erosie) goed aan te pakken en of 
daar een bepaalde urgentie aan gekoppeld moet worden. 

 

3.2 VERGELIJKING VOLGENS ALGEMENE CRITERIA 

In alle bij dit rapport betrokken landen is met betrekking tot de GLMC 4- en GLMC 5-norm specifieke 
regelgeving ontwikkeld. Dat is trouwens een logisch gevolg van de Europese regelgeving rond de 
rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB en van de randvoorwaarden die daaraan gekoppeld 
zijn. Alle lidstaten horen deze regelgeving in nationale wetgeving om te zetten. In het geval van de 
GLMC’s zijn evenwel geen Europese voorschriften meegegeven. Wel is gestipuleerd voor welke aspecten 
de lidstaten specifieke eisen moeten uitwerken. 

Binnen België zijn voor Vlaanderen en Wallonië verschillende regels uitgewerkt. Voor Frankrijk zijn de 
regels nationaal en voor Picardië zijn er dus geen afwijkende eisen. Voor Nederland zijn de regels in 
nationale wetgeving vervat, maar de norm voor het beperken van erosie is alleen van toepassing op 
(Zuid-)Limburg. In Duitsland zijn de regels eveneens nationaal vastgelegd, maar de deelstaten mogen 
bijkomende voorwaarden stellen. Noordrijn-Westfalen heeft van deze mogelijkheid geen gebruik 
gemaakt. 
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Tabel 1: Kwalitatieve vergelijking van de erosieregels van de betrokken lidstaten en regio’s in het kader van de randvoorwaarden van het GLB 

 

Criterium Opties EU Vlaanderen Wallonië Nederland Duitsland Frankrijk

(Zuid-)Limburg

Noordrijn-

Westfalen Picardië

Specifieke wetgeving ontwikkeld Ja / Neen Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Regionale erosieregels verschillend van nationale Ja / Neen Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Ja Neen Neen

Relatief beperkte of in detail uitgewerkte erosieregels

Zeer beperkt / Beperkt /  

Ui tgebreider / 

Gedeta i l leerd Zeer beperkt Gedetailleerd Beperkt Uitgebreider Uitgebreider Zeer beperkt

Bron- of effectgerichte erosieregels

Brongericht / 

Effectgericht Niet van toepassing Brongericht

Effectgericht met 

brongerichte 

aspecten

Brongericht met 

effectgerichte 

aspecten Brongericht

Brongericht, maar 

minimalistisch

GLMC 4 en GLMC 5 samen of apart Samen / Apart Apart Samen

Apart (maar 

koppeling door 

bodembedekker 

enkel op 

erosiegevoelige 

percelen)

Apart (maar 

koppeling via 

verplichting 

bodembedekking 

of mulchsysteem 

als helling >2%) Apart Apart

Criteria om percelen in te delen Ja / Neen Neen Ja Ja Ja Ja Neen

Methode om percelen in te delen Soort methode Niet van toepassing Model Hellings% Hellings% Model Neen

(erosiegevoelig- (> 10%) (> 2% en > 18%) (klassen water- en

heidsklassen)  winderosierisico)

Graduele aanscherping van de erosieregels Ja / Neen Neen Ja Neen Neen Neen Neen

Beperkingen voor bepaalde percelen Ja / Neen Neen

Ja (klassen zeer 

hoge en hoge erosie-

gevoeligheid)

Ja (percelen met 

erosierisico 

(volgens definitie))

Ja (volgens 

hellings%)

Ja (percelen met 

CCWater1, 

CCWater2 en 

CCWind)

Ja (met water 

verzadigde of 

overstroomde 

percelen)

Beperkingen voor bepaalde teelten Ja / Neen Neen Ja Ja Ja Ja

Neen (voor erosie) - 

Ja (voor 

bodembedekking)

Beperkingen voor bepaalde handelingen Ja / Neen Neen Ja Ja Ja Ja Ja
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De erosieregels in het kader van de randvoorwaarden van het GLB zijn in Vlaanderen zeer uitgebreid en 
in detail uitgewerkt. Het contrast met Wallonië en zeker met Frankrijk is daarom erg groot: daar is de 
norm respectievelijk beperkt tot zeer beperkt ingevuld. Nederland en Duitsland prijken qua omvang van 
de betrokken regelgeving in de middenmoot.  

Voor Vlaanderen en Duitsland worden de erosieregels als duidelijk brongericht beoordeeld. Dat is ook 
het geval voor Nederland maar met daarnaast een effectgerichte maatregel onder vorm van het 
voorzien van een buffercapaciteit voor wateropslag. De aanpak in Wallonië is te beschouwen als 
effectgericht, maar met een aantal brongerichte aspecten (in combinatie met de GLMC 4-norm). De Franse 
erosieregels zijn in principe wel brongericht maar tegelijkertijd erg minimalistisch ingevuld. 

Alleen in Vlaanderen zijn de regels voor bodembedekking en voor erosiebeperking geïntegreerd. Zowel 
in Wallonië als in Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn ze apart uitgewerkt. In Wallonië zijn ze wel met 
elkaar verbonden door middel van het begrip erosierisico. En in Nederland is er koppeling voor percelen 
met een hellingspercentage van meer dan 2% door middel van de verplichte bodembedekking of de 
toepassing van het mulchsysteem. 

Vlaanderen is de enige betrokken regio waar de erosieregels gradueel worden aangescherpt (verdere 
aanscherping in 2016 en 2018). In de andere landen en regio’s liggen de regels van bij de aanvang 
onveranderd vast. 

Behalve in Frankrijk wordt in de andere beschouwde landen en regio’s gebruik gemaakt van criteria om 
landbouwpercelen in te delen met het oog op te nemen voorzorgen. Voor bepaalde percelen gelden dan 
specifieke maatregelen. Daarbij kan het zowel gaan om verplichtingen als om verboden.  

In Vlaanderen gebeurt de indeling van de landbouwpercelen door middel van een model: daarin 
worden een aantal parameters meegenomen om de percelen in erosiegevoeligheidsklassen in te delen. 
Alleen voor de gevoeligheidsklassen hoog en zeer hoog gelden verplichte maatregelen. Ook in Duitsland 
worden modelmatige berekeningen uitgevoerd om de landbouwpercelen in te delen in functie van het 
erosiegevaar. Daar worden maatregelen opgelegd voor percelen met watererosierisico CCWater1 (klasse 
medium en hoog) en CCWater2 (klasse zeer hoog) en met winderosierisico CCWind. In Nederland gebeurt 
de indeling van de percelen op basis van de hellingsgraad. Er gelden specifieke eisen voor percelen met 
een hellingsgraad van 2% en meer en 18% en meer. In Wallonië zijn maatregelen vereist bij een 
hellingsgraad van minstens 10%. In Frankrijk geldt alleen het verbod om bewerkingen uit te voeren op 
met water verzadigde of overstroomde percelen. 

 

3.3 VERGELIJKING VOLGENS TEELTEN EN HANDELINGEN 

De voorliggende wetgevingen bevatten vaak beperkingen ten aanzien van bepaalde teelten of bepaalde 
handelingen. Een overzicht van de beperkingen in relatie tot bepaalde teelten bevindt zich in tabel 2. 
Een overzicht met de beperkingen in relatie tot bepaalde handelingen is weergegeven in tabel 3. 

Het is nodig om daarbij aan te geven dat de voor een bepaald land (of regio) vermelde teelten of 
handelingen in de tabel apart zijn aangegeven wanneer zij niet perfect overeenstemmen met de 
benaming in een ander land (of regio). Er kan dus met name sprake zijn van overlap tussen een aantal 
van de afzonderlijk vermelde teelten en handelingen. Het is vooral de bedoeling om een overzicht te 
geven. 
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Voor de teeltbeperkingen valt op: 

- dat vooral Vlaanderen veel verschillende teeltcategorieën heeft onderscheiden waarvoor eventueel 
verschillende beperkingen gelden; 

- dat in Wallonië voor alle hakvruchten samen (of daarmee gelijkgestelde gewassen) maatregelen 
worden genomen; 

- dat in Nederland in de wetgeving sprake is van fruitteelt en van bieten, maïs of uien voor het 
wissen van tractorsporen; maar voor de maatregelen gaat het over alle teelten op percelen met 
meer dan 2% helling en van minstens 50 meter, met uitzondering van wintergranen gezaaid voor 
1/1. 

- dat in Duitsland - naast algemene aandacht voor alle teelten - specifieke aandacht gaat naar 
rijgewassen (voor winderosie) en naar gewassen met een rijafstand van 45 cm of meer (voor 
watererosie); 

- dat in Frankrijk niet voor erosie maar wel voor bodembedekking maatregelen worden getroffen 
voor fruitteelt, wijnteelt en hop; 

- dat er duidelijk naast een aantal gemeenschappelijke elementen vooral veel opvallende verschillen 
bestaan tussen de beschouwde landen en regio’s.  

Die verschillen gaan niet alleen over de teelten zelf maar ook over wat je als landbouwer moet doen of 
juist niet mag doen op de percelen waar deze gewassen geteeld worden. Het is ook mogelijk dat 
bepaalde gewassen helemaal niet geteeld mogen worden. 

 

Voor de beperkingen in relatie met de handelingen valt op: 

- dat er eens te meer een grote verscheidenheid bestaat in het type handelingen dat in de 
beschouwde landen en regio’s wordt verplicht of verboden; 

- dat vooral Vlaanderen en Nederland een uitgebreider gamma beperkingen voorzien in relatie met de 
handelingen: 

o in Vlaanderen is sprake van inzaaien in de richting die het best aansluit bij de hoogtelijnen, 
van teelten (zoals ruggenteelt of aardbeienteelt) die maar eens om de drie jaar zijn 
toegestaan, van het toepassen van de strip-till-techniek6, van mulchzaai7, van niet-kerende 
bodembewerking en van de aanleg van drempeltjes bij ruggenteelten; 

o in Nederland is sprake van verplichte inzaai van een niet erosiebevorderend gewas of een 
extra wendakker in de fruitteelt, van het uitvoeren van een grondbewerking (minimum 15 
cm diep) om verslemping, verdichting, korstvorming en wielsporen op te heffen, van het 
uitwissen van sporen van tractorwielen bij inzaai en van ondiep ploegen (maximum 12 cm 
diep) waarbij geen verstoring van de opbouw van de bodem plaatsvindt (niet-kerende 
bodembewerking). Er is eveneens sprake van de aanleg van drempeltjes bij ruggenteelten en 
van de toepassing van een mulchsysteem in combinatie met een buffervoorziening voor 
wateropslag. 

- dat Wallonië in de aanleg van grasstroken voorziet (volgens bepaalde regels),  

                                              
6 Strip-till-techniek: de techniek waarbij maïs ingezaaid wordt op een stook bewerkte grond van maximaal 15 cm breed, terwijl de rest van het veld onbewerkt blijft 
en een voldoende bodembedekking heeft. 

7 Mulchzaai (in Vlaamse wetgeving): het direct inzaaien in een voldoende bodembedekking. 
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- dat het in Duitsland vooral gaat om een ploegverbod binnen een bepaalde periode of het volledige 
jaar (maar met een reeks uitzonderingen, zoals het bewerken volgens de hoogtelijnen); 

- dat het in Frankrijk uitsluitend gaat om een verbod op bodembewerking van met water verzadigde 
of overstroomde percelen.  
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Tabel 2: Erosieregels in het kader van de randvoorwaarden van het GLB - Beperkingen in relatie tot bepaalde TEELTEN 

 

Teelten EU Vlaanderen Wallonië Nederland Duitsland Frankrijk

%

Noordrijn-

Westfalen Picardië

Teelten die het jaar rond een volledige bedekking bieden  X  

X (verplicht 

grasland op + 18%)

Wintergranen en winterkoolzaad  X  

Zomergranen, vlas en spinazie  X  

 

Teelten uit de groepen fruit (met uitzondering van aardbeien) sierplanten, zaad- en plantgoed, houtige 

gewassen zoals gedefinieerd in de verzamelaanvraag  X  

Ruggenteelten  X  

X (waterdrempels 

in ruggenteelt)

Aardbeien  X  

 

Teelten, niet vermeld onder de 6 vorige categorieën  X

Hakvruchten of daarmee gelijkgestelde gewassen: silo- of korrelmaïs, suikerbieten of voederbieten, 

voederwortelen, aardappelen, cichorie, wortelgroenten, peulgroenten, andere groenten in de zin van het 

eenmalige aanvraagformulier X

Wintergranen

X (inzaai voor 1/1 

geeft uitzondering 

op regels)

Fruitteelt X

Bieten, maïs of uien X  

Niet vermelde teelten (hetgeen dan alles is wat niet onder fruit, wintergaan of ruggenteelt valt) X

Gewassen met een rijafstand van 45 cm of meer X

Rijgewassen X

Opsplitsing gewassen gezaaid voor 1/12 (dus wintergranen, winterkoolzaad, ...) en de andere gewassen X

Fruitteelt, wijnteelt en hop

X (alleen voor 

bodembedekking, 

niet voor erosie)
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Tabel 3: Erosieregels in het kader van de randvoorwaarden van het GLB - Beperkingen in relatie tot bepaalde HANDELINGEN 

Handelingen EU Vlaanderen Wallonië Nederland Duitsland Frankrijk

(Zuid-)Limburg

Noordrijn-

Westfalen Picardië

Inzaaien volgens de richting die het best aansluit bij de hoogtelijnen als het perceel in die richting 

langer is dan 100 meter  X

Maar één ruggenteelt of aardbeienteelt of teelt van groenten in openlucht of maïsteelt toegestaan om 

de drie jaar waarbij in de twee volgende jaren alleen bepaalde teelten (teelten die het jaar rond een 

bedekking bieden, wintergranen en winterkoolzaad, zomergranen, vlas en spinazie), maïs volgens 

strip-till, of teelten volgens mulchzaai of met meer dan 80% waterdoorlatende bodembedekking 

tussen de rijen, ingezaaid mogen worden  X

Niet-kerende bodembewerking toepassen  X

Verplichting voor de aanleg van drempeltjes bij ruggenteelten  X X

Verplichting voor de aanleg van grasstroken volgens bepaalde regels (plaats van aanleg, tijdstip van 

aanleg, breedte, geen weide, tijdstip voor maaien)  X

Uitsluitend gebruik als grasland als hellingspercentage 18% of meer is X

Verplichte inzaai van een niet erosiebevorderend gewas of een extra wendakker (in de fruitteelt)  X

Uitvoeren van een grondbewerking op een minimale diepte van 15 cm, waarmee de verslemping, 

verdichting, korstvorming en wielsporen worden opgeheven X

Uitwissen van de sporen van de trekkerwielen bij de inzaai van bieten, maïs of uien  X

Ondiep ploegen tot maximaal 12 cm diep, eventueel gecombineerd met het breken van de bodem op 

grotere diepte waarbij geen verstoring van de bodemopbouw plaatsvindt (in combinatie met 

bodembedekking en buffervoorziening voor water)  X

Toepassen mulchsysteem in combinatie met een buffervoorziening voor wateropslag X

Verbod om te ploegen binnen een bepaalde periode (maar met een reeks uitzonderingen)  X

Verbod om te ploegen voor rijgewassen met een rijafstand van 45 cm of meer X

Verbod om bodembewerkingen uit te voeren (ploegen, oppervlakkige bewerking, directe inzaai, …) 

op met water verzadigde of overstroomde percelen  X
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4 CONCLUSIES 

 

Bij de invulling van de nationale of regionale normen voor het in goede landbouw- en milieuconditie 
(GLMC) houden van de landbouwgronden die in aanmerking komen voor directe steun in het kader van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft de Europese Unie de lidstaten veel ruimte gelaten. Er 
is alleen vastgelegd rond welke aspecten gewerkt moet worden, maar niet hoe en vooral niet hoe 
diepgaand. 

Een gevolg daarvan is de vaststelling dat er bij de invulling van de GLMC 4-norm voor “minimale 
bodembedekking” en de GLMC 5-norm voor “het inperken van erosie” enorme verschillen zijn ontstaan 
tussen lidstaten en regio’s. Dergelijke verschillen komen al snel aan het licht bij een vergelijking tussen 
Vlaanderen, Wallonië, Nederland (Limburg), Duitsland (Noordrijn-Westfalen) en Frankrijk (Picardië). 

 

4.1 VERSCHILLEN 

De verschillen uiten zich op allerlei vlakken: 

- de regels kunnen in detail uitgewerkt zijn en relatief uitgebreid zoals in Vlaanderen, maar ook 
eerder beperkt zoals in Wallonië of zeer beperkt zoals in Frankrijk. Qua omvang van de gerelateerde 
wetgeving bevinden Nederland en Duitsland zich in de middenmoot, maar sluiten zij dichter bij 
Vlaanderen aan. 

- de regels kunnen nationaal zijn zoals in Frankrijk, maar ook regionaal zijn uitgewerkt, zoals in 
Vlaanderen, Wallonië en voor (Nederlands) Limburg. 

- de regels kunnen vooral brongericht zijn of eerder effectgericht. 

- de twee GLMC-normen kunnen geïntegreerd zijn zoals in Vlaanderen, maar ook apart zijn 
uitgewerkt, zoals in de andere beschouwde landen en regio’s. Voor Wallonië en Nederland is wel 
sprake van een interactie. 

- er kan zoals in Vlaanderen geopteerd zijn voor een graduele aanscherping van de regels, maar de 
andere beschouwde landen en regio’s hebben hier niet voor gekozen. 

- de criteria om landbouwpercelen te bepalen waarop specifieke maatregelen nodig zijn, kunnen 
anders zijn uitgewerkt. In Vlaanderen en Duitsland is dat gebeurd aan de hand van een 
modelmatige benadering waarbij een reeks factoren wordt meegenomen, in Nederland en Wallonië 
speelt het hellingspercentage en in Frankrijk is hiervoor geen indeling van de percelen gebeurd. 

- op de percelen waarop maatregelen nodig zijn, hebben de beschouwde lidstaten en regio’s in het 
kader van de erosieproblematiek zeer diverse beperkingen (verplichtingen of verboden) opgelegd in 
relatie tot bepaalde teelten of groepen van teelten. Sommige regio’s gaan daarbij sterk in detail 
(zoals Vlaanderen), terwijl andere nauwelijks beperkingen opleggen (zoals in Frankrijk). 

- op de percelen waarop maatregelen nodig zijn, hebben de beschouwde lidstaten en regio’s ook zeer 
diverse beperkingen (verplichtingen of verboden) opgelegd in relatie tot de handelingen die moeten, 
mogen of niet verricht kunnen worden. Vooral Nederland en Vlaanderen maar ook Duitsland 
hebben deze mogelijkheid verder uitgewerkt, terwijl dat in de andere regio’s veel bescheidener is 
vormgegeven. 
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4.2 VLAANDEREN 

Al bij al wijst deze kwalitatieve vergelijking van de GLMC 4- en GLMC 5-wetgeving uit dat Vlaanderen 

ten opzichte van de andere beschouwde landen en regio’s een eigen weg heeft gekozen. Maar dat 

hebben de andere beschouwde landen en regio’s evenzeer gedaan. 

Vlaanderen vaart een wat andere koers door de twee normen formeel te integreren en door voor 

graduele aanscherping te kiezen. 

Er is principieel gekozen voor een aanpak aan de bron. Dat is ook het geval voor Duitsland en in zeer 

hoge mate ook voor Nederland. 

In vergelijking met de andere beschouwde landen en regio’s is de Vlaamse regelgeving nogal 

gedetailleerd uitgewerkt en er zijn heel wat regels voor bepaalde teelten of groepen van teelten en voor 

de handelingen die op erosiegevoelige percelen kunnen of moeten worden verricht. 

Daardoor oogt de Vlaamse regelgeving een stuk ingewikkelder dan die van de andere beschouwde 

landen en regio’s.  

Daarbij wordt hier geen oordeel geveld over de moeilijkheidsgraad voor landbouwers om de regels in 

praktijk om te zetten. 

De observaties staan ook los van de vraag of de maatregelen nodig zijn. Die vraag kan alleen door 

experts beantwoord worden. 

De analyse toont het nut om bij de uitwerking van nieuwe regelgeving voldoende overleg te plegen met 

collega’s uit andere lidstaten en regio’s, zeker voor wetgeving waarvoor de Europese Unie heel wat 

vrijheid laat aan de lidstaten. 
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AFKORTINGEN 

 

AMKM  Agromilieu- en klimaatmaatregelen 

BCAE  Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales 

BVR  Besluit van de Vlaamse Regering 

DIN  Deutsches Institut für Normierung 

EG  Europese Gemeenschap 

EU  Europese Unie 

EZ  Ministerie van Economische Zaken (Nederland) 

GLB  Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

GLMC  Goede landbouw- en milieuconditie 

GLÖZ  Guter landwirtschaftliche und ökologische Zustand 

MAAF  Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire en de la Forêt (Frankrijk) 

MTR  Mid Term Review 

NRW  Noordrijn-Westfalen (Duitsland) 

PA  Productschap Akkerbouw (Nederland) 

PDPO  Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 

PT  Productschap Tuinbouw (Nederland) 
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BIJLAGE 3: WETGEVING WALLONIË 
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