
 

  

HollandBIO Lidmaatschapsvoorwaarden 2018 
 
Elke organisatie die actief is op het brede terrein van de biotechnologie kan lid worden van HollandBIO. Bedrijven die 

biotechnologie toepassen, maar ook organisaties die onderzoek doen of ondersteunende diensten leveren. Voor bepaling van 

de contributie wordt onderscheid gemaakt tussen biotechnologie-leden en geassocieerde leden. De contributie van 

HollandBIO wordt jaarlijks aan de inflatie aangepast1. Het HollandBIO bestuur beslist over de toelating en het type 

lidmaatschap.  

 

Biotechnologie leden 

Biotechnologie leden zijn bedrijven waarvan biotechnologie het belangrijkste onderdeel van de business is. Bedrijven die 

bijvoorbeeld producten ontwikkelen op het gebied van gezondheid, voeding, landbouw, industrie en milieu. De 

lidmaatschapstarieven voor deze bedrijven zijn gebaseerd op de door de Nederlandse vestiging(en) gerealiseerde omzet in 

2016. Indien een bedrijf nog geen omzet heeft, wordt gekeken naar aantal werknemers in Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Geassocieerde leden 

Geassocieerde leden zijn organisaties die ondersteunende diensten aan biotechnologie bedrijven verlenen, zoals bijvoorbeeld 

advies- en advocatenkantoren. Deze diensten hoeven niet het belangrijkste onderdeel van de business van het bedrijf te zijn. 

Het lidmaatschapstarief is gebaseerd op aantal werknemers in Nederland. 

 

 

 

 

 

 
 
Het verenigingsjaar van HollandBIO loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor alle leden geldt dat het lidmaatschap 
behoudens tijdige opzegging telkens voor de termijn van een jaar wordt verlengd. Er geldt een opzegtermijn van drie maanden, dus 
uiterlijk voor 1 oktober.

 

                                                                                 
1 De contributie wordt jaarlijks aangepast met het inflatiepercentage zoals vastgesteld door het CBS over de periode van 1 oktober t/m 30 
september van het voorafgaande jaar, met een minimum van 0%. 

# Werknemers  Contributie 2018 Groep 

1-6  € 580  B1 

< 15  € 1.445  B2 

< 25  € 2.891  B3 

< 50  € 4.293  B4 

< 100  € 5.785  B5 

< 150  € 8.674  B6 

< 250  € 11.565  B7 

≥ 250  € 17.349  B8 

Omzet Contributie 2018 Groep 

€ 250.000 –  1 M  € 1.445  B9 

€ 1 – 5 M  € 2.891  B10 

€ 5 – 10 M  € 5.785  B11 

€ 10 – 15 M  € 8.674  B12 

€ 15 – 25 M  € 11.565  B13 

€ 25 – 50 M  € 14.457  B14 

€ 50 – 125 M  € 17.349  B15 

€ 125 – 250 M  € 23.130  B16 

≥ €250 M  € 28.913  B17 

# Werknemers Contributie 2018 Groep 

< 15  € 1.735  G1 

< 50  € 3.470  G2 

≥ 50  € 5.785  G3 


