2022
Toelichting
contributie

U bent aangesloten bij dé ondernemersorganisatie van de Nederlandse glastuinbouw. Door uw
lidmaatschap kunnen wij werken aan een bedrijfseconomisch gezonde en maatschappelijk
gewaardeerde sector met optimale ondernemersvoorwaarden voor ieder lid. Naast een krachtige
beleidsbeïnvloeding, versterken we uw ondernemerschap door innovaties en kennisuitwisseling
binnen het netwerk. U kunt zo optimaal ondernemen. Samen zorgen we voor een krachtige sector.

Wat doet Glastuinbouw Nederland voor u?
EFFECTIEVE LOBBY

BOUWEN AAN IMAGO

Wij voeren een actieve lobby richting overheid,
politiek en maatschappelijke organisaties op de
thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid en
Water & Omgeving.

We laten op diverse manier zien hoe
glastuinbouwondernemers bijdragen aan een
gezonde, gelukkige en economisch sterke
samenleving. Vanuit het thema Gezondheid & Geluk
zetten we de sector samen met ondernemers
steviger op de kaart.

INNOVATIES VOOR DE TOEKOMST
Met de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron,
Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen
in Plantgezondheid stimuleren wij de
professionalisering van glastuinbouwbedrijven. Via
Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) werken we
aan grensverleggende innovaties. De verschillende
gewascoöperaties faciliteren het gewasgerichte
onderzoek.

STERK ONDERNEMERSNETWERK
Het krachtige netwerk van gewascommissies,
gewascoöperaties, ondernemersgroepen en
regionale besturen levert een essentiële bijdrage
aan het stimuleren van kennisontwikkeling en
-uitwisseling. Actuele thema’s komen hier altijd
aan bod. Dit doen we samen met ondernemers,
toeleveranciers, onderzoeksinstellingen,
ketenorganisaties en de Greenports.

KENNIS EN INFORMATIE
Via de website, nieuwsmail, appgroepen en
social media informeren wij u bijna dagelijks
over actuele zaken vanuit ons netwerk en de
onderzoeksprogramma’s.

DESKUNDIG ADVIES
Onze specialisten zijn altijd bereikbaar voor vragen.
Tijdens informatiebijeenkomsten - zowel online
als op locatie - voorzien zij u van informatie over
actuele en toekomstgerichte zaken.

Wil je meer weten over onze inzet in 2022?
Bekijk dan het jaarplan van Glastuinbouw
Nederland op onze website via deze link

Toelichting op de contributie
Uw contributie is vooral afhankelijk van het areaal glas van uw bedrijf. Dit wordt jaarlijks
gecontroleerd op basis van de gegevens van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
(RVO), indien u hiervoor een machtiging heeft afgegeven. Het areaal dat bij ons bekend is, staat
vermeld op de factuur. Eind 2021 besloot de Ledenraad van Glastuinbouw Nederland dat er een
indexatie van 3% op de contributie voor 2022 wordt toegepast.
1 BASISCONTRIBUTIE

4 AFDELINGSCONTRIBUTIE

Afhankelijk van het areaal glas van uw bedrijf
betaalt u een basiscontributie.

Uw hoofdvestiging is automatisch lid bij de afdeling
waar uw bedrijf is gevestigd. Hiervoor betaalt u een
door de afdeling vastgestelde contributie. Deze
heeft betrekking op lokale belangenbehartiging.

2 HECTAREHEFFING
Vanaf 1 hectare betaalt u een hectareheffing.
Afhankelijk van het areaal glas van uw bedrijf
betaalt u de hectareheffing volgens een
schijvenmodel. Dit betekent dat u per trede een
heffing betaalt over het aantal hectares binnen
die trede.
 et contributiemodel vindt u op de
H
achterzijde van deze folder.

3 NEVENTAK
Indien u arealen heeft behorend bij andere sectoren
dan de glastuinbouw, dan worden deze apart in
rekening gebracht.

5 GEWASINFORMATIE
De belangenbehartiging op het gebied van de
gewassen wordt uitgevoerd door de netwerkcoördinatoren samen met de telers uit de landelijke
commissies. U ontvangt gewasinformatie over de
glasgroente-, snijbloemen- of potplantenproducten
die u teelt. Voor extra gewasinformatie wordt € 185
per gewas in rekening gebracht.
Indien uw hoofdvestiging is gevestigd in het
werkgebied van LTO Noord, dan ontvangt u de
factuur van Glastuinbouw Nederland of LTO Noord
(indien neventak groter is dan 40 NGE). Leden in
het werkgebied van ZLTO ontvangen de factuur van
ZLTO en leden in het LLTB werkgebied, ontvangen
de factuur van LLTB.

Contributiemodel
Trede

Van

Tot

Eenheid

Basiscontributie

Hectareheffing

1

-

0,3000

ha

€ 1.024,00

-

2

0,3000

0,5000

ha

€ 1.282,00

-

3

0,5000

1,0000

ha

€ 1.570,00

-

4

1,0000

1,5000

ha

€ 1.765,00

€

693,00

5

1,5000

2,0000

ha

€ 1.765,00

€

686,00

6

2,0000

3,0000

ha

€ 1.765,00

€

680,00

7

3,0000

5,0000

ha

€ 1.765,00

€

675,00

8

5,0000

10,0000

ha

€ 1.765,00

€ 560,00

9

10,0000

15,0000

ha

€ 1.765,00

€ 444,00

10

15,0000

20,0000

ha

€ 1.765,00

€

419,00

11

20,0000

25,0000

ha

€ 1.765,00

€

391,00

12

25,0000

30,0000

ha

€ 1.765,00

€

363,00

13

30,0000

40,0000

ha

€ 1.765,00

€

336,00

14

40,0000

50,0000

ha

€ 1.765,00

€

308,00

15

50,0000

75,0000

ha

€ 1.765,00

€

254,00

16

75,0000

100,0000

ha

€ 1.765,00

€

198,00

17

100,0000

150,0000

ha

€ 1.765,00

€

144,00

18

150,0000

-

ha

€ 1.765,00

€

144,00

Vragen over uw factuur of de toelichting?
Glastuinbouw Nederland
085 003 64 00
LTO Noord
088 888 66 66
073 217 33 33
ZLTO
LLTB
0475 381 777

ledenadministratie@glastuinbouwnederland.nl
info@ltonoord.nl
info@zlto.nl
info@lltb.nl

