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1  BASISCONTRIBUTIE
Afhankelijk van het areaal glas van uw bedrijf 

betaalt u een basiscontributie.

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.

  Het contributiemodel vindt u op de  

achterzijde van deze folder.

3  NEVENTAK
Indien u arealen heeft behorend bij andere sectoren 

dan de glastuinbouw, dan worden deze apart in 

rekening gebracht.

4  AFDELINGSCONTRIBUTIE

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.

5 GEWASINFORMATIE
De belangenbehartiging op het gebied van de 

gewassen wordt uitgevoerd door de netwerk-

coördinatoren samen met de telers uit de landelijke 

commissies. U ontvangt gewasinformatie over de 

glasgroente-, snijbloemen- of potplantenproducten 

die u teelt. Voor extra gewasinformatie wordt € 170  

per gewas in rekening gebracht.

Indien uw hoofdvestiging is gevestigd in het werk-

gebied van LTO Noord, dan ontvangt u de factuur 

van Glastuinbouw Nederland of LTO Noord (indien 

neventak groter is dan 40 NGE). Leden in het werk-

gebied van ZLTO ontvangen de factuur van ZLTO en 

leden in het LLTB werkgebied, ontvangen de factuur 

van LLTB.

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.

Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van 

LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en 

LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid, 

Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatie-

programma’s ten behoeve van het ondernemersnetwerk. 

Samen vertegenwoordigen wij 70% van het totale areaal. 

Glastuinbouw Nederland heeft ‘Verantwoorde Glastuinbouw’ 

als toekomstrichting voor haar beleid, waarin de verduur-

zaming van de bedrijven en de vergroening van de gewassen 

centraal staat. Dit wordt gerealiseerd door middel van onze 

circulaire kassen.

Vanuit één team met één landelijk bestuur worden uw 

belangen behartigd en verbonden aan de 

innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw 

Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

Het creëren van sterke ondernemersvoorwaarden is ons 

belangrijkste doel. Hierdoor kunt u als bedrijfslid optimaal 

ondernemen en blijft de Nederlandse glastuinbouw dé 

internationale koploper. Wij zijn een belangrijke sector voor de 

Nederlandse economie met een productiewaarde van € 7,5 

miljard per jaar, waarin ruim 70.000 mensen werken.

 Nevenvestigingen

Nevenvestigingen kunnen aansluiten bij de lokale afdelingen 

afhankelijk waar de nevenvestiging is gevestigd. Hiermee 

wordt u meegenomen in de lokale belangenbehartiging. 

Ook kan de nevenvestiging ervoor kiezen of ze de papieren 

nieuwsvoorziening willen ontvangen.

In de regio Toelichting op de contributie

Via het dubbel lidmaatschap bent u 

aangesloten bij Glastuinbouw 

Nederland en uw regionale LTO-

organisatie (LTO Noord, ZLTO of 

LLTB). Bij welke LTO-organisatie u 

bent aangesloten, is afhankelijk 

van in welk werkgebied uw bedrijf 

is gevestigd. 

De regionale LTO-organisaties en 

LTO Nederland verrichten 

activiteiten voor u op het gebied 

van lokale, regionale, nationale 

intersectorale en internationale 

belangenbehartiging.

De regionale LTO-organisaties 

zetten zich in voor onder andere 

bestemmingsplannen,

omgevingsvisies, water en andere 

lokale en regionale regelingen.



Vragen over uw factuur of de toelichting?

Glastuinbouw Nederland     085 003 64 00     ledenadministratie@glastuinbouwnederland.nl

LTO Noord     088 888 66 66     info@ltonoord.nl

ZLTO     073 217 33 33     info@zlto.nl

LLTB     0475 381 777      info@lltb.nl

Contributiemodel

Trede Areaal Basiscontributie Hectareheffing

1 0 tot 0,3 ha €    932,50 -

2 0,3 tot 0,5 ha €  1168,00 -

3 0,5 tot 1 ha € 1.431,50 -

4 1 tot 1,5 ha € 1.609,00 €    630,00

5 1,5 tot 2 ha € 1.609,00 €    625,00

6 2 tot 3 ha € 1.609,00 €    620,00

7 3 tot 5 ha € 1.609,00 €    615,00

8 5 tot 10 ha € 1.609,00 €    510,00

9 10 tot 15 ha € 1.609,00 €    405,00

10 15 tot 20 ha € 1.609,00 €    380,00

11 20 tot 25 ha € 1.609,00 €    355,00

12 25 tot 30 ha € 1.609,00 €    330,00

13 30 tot 40 ha € 1.609,00 €    305,00

14 40 tot 50 ha € 1.609,00 €    280,00

15 50 tot 75 ha € 1.609,00 €    230,00

16 75 tot 100 ha € 1.609,00 €    180,00

17 100 tot 150 ha € 1.609,00 €    130,00

18 150 ha en meer € 1.609,00 €    130,00

 


